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 مــــقـــــدمـــة  

 

عن عروبة األمة وقوميتها وناضل  إنه الرئيس الراحل صدام حسني الذي دافع طوال حياته

وسجل يف التاريخ صفحات خالدة إىل أن جاء الغزو األمرييك والتحالف ليحتل بغداد ويقع 

صدام يف األرس ويقيض عىل منصة اإلعدام بحكم جائر وكان يف إعدامه مثل حياته شامخاً أبياً 

هذا الكتاب حيث وأود أن أضيف ما نرشته يف الصحف حول استشهاد صدام لتكون مقدمة 

 كتبت ونرشت يف الصحف بعنوان :

 

 استشهد صدام لتحيا األمة ... وماتت ليعيش 

قالوا لنا أنه جباناً ورايناه أسداً واقفاً شامخاً متحدياً لجالديه ، وقالوا لنا أنه شيخ قابع يف 

ملحكمة محبسه يبيك ماضيه وينعي حارضه ، ورأيناه رجالً رابط الجأش ، قوي الشكيمة ، يف ا

الهزيلة كان يرد عىل الحجة بالحجة ، ليس كرجل إمتهن السياسة ، ولكن كرجل عرف القانون 

وخربه . ما عرفه صدام وجهله العرب ، هو أن للتاريخ كرة وللقلم جرة ، سيخلد إسم صدام 

بحروف ٍ من ذهب عل جبني كل عربياً ومسلامً حراً رشيفاً تجري يف عروقه دماء عقبة بن 

 صالح الدين األيويب .نافع و 
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لقد كان جالدوه مقنعني ، ورفض هو أن يغطي رأسه ، لينظر يف عيونهم ويخطو إىل املوت 

هادئاً ، مؤمناً ، صابراً ومحتسباً . لقد كان عمالقاً ينظر بني قدميه إىل أقزام إمتهنوا املوت 

 واحرتفوا اإلنتقام .

يت كيف حاباه القدر وخصه اإلله مبوته وأنا اليوم ال يهمني كيف عاش صدام . ألنني رأ 

رشيفة رفعته إىل صفوف الشهداء ، لقد أرادوا أن يخفضوه ، فرفعه الله وأرادوا أن يذلوه 

فرفع صوته يف " وجوههم " مهلالً مكرباً بعبارات سيتذكرونها ما حيوا " عاشت األمة العربية ، 

 عاش العراق ، عاشت فلسطني حرة عربية " .

 صدام ووصيته تفوه قبلها بالتكبري ونطق بعدها بالشهادة .إنها رسالة 

ولألمانة والتاريخ وإحياء مني لذكرى رجل عاش واقفاً ورحل واقفاً فإنني أرى أنه من واجبي 

اليوم أن أشري إىل شبح أراه يتسلل إىل أرض العراق الحبيب ومن بعده إىل كل شرب وكل بيت 

طفالهم ونساننا حريم يف بيوتهم ، إنه الخطر الشيعي عريب ، وحني يصبح أطفالنا غلامناً أل 

الصفوي الفاريس الذي سيأكل األخرض واليابس ، وال يؤمن سوى بلغة الدم والدم والحديد 

النار، يتسلل تحت ظلامت الليل األمرييك الحالك ، الجاثم عىل صدور وقلوب ونفوس عراق 

 ني .عرفناه عربياً أبياً ، سليل الفرات ، وحفيد الحس

 وهنا ال يجب الخلط بني مفهومني .

فشيعة العراق العرب هم أول من تصدى للمحاوالت اإليرانية عندما كانت تريد بسط النفوذ 

الفاريس عىل العراق . إنهم رشفاء النجف ، وأبناء خري شهداء الكوفة ، وأحفاد عيل شهيد 

شون للنجف وميوتون للنجف األمة ، مرجعياتهم تتحدث بلغتهم ، وترفض لغة التغريب ، يعي

 ال لُقم الفارسية . وهم عرب أتوا من شبه جزيرة العرب ، 
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ليصنعوا تاريخاً عريب اإلنتامء ، عريب الهوية ، جعل من النجف مركز إشعاع حضاري قدم 

 الوالء العريب عىل اإلنتامء املذهبي .

ي أنحني أمام صمودكم وعزة أما أنتم يا سنة العراق ، يا أمل العراق ، ورشف العراق ، فإنن

نفوسكم ، فإنني أوصيكم بإخوتكم الشيعة العرب خرياً ألن أيادي الغدر إمتدت إليكم 

وإليهم ، وغربان الخيانة تحوم اليوم فوق مآذنكم وفوق مراقدكم ، وعدوكم األوحد هو تلك 

، لتستلم  اإليديولوجية الصفوية التي تريد أن ترضبكم ببعضكم وتزرع أشواك الفتنة بينكم

العراق مبآذنه ، ومراقده وأهله عىل طبق من ذهب ، تكتيكها قتلكم وإسرتاتيجيتها إحتالل 

بلدكم والتنعم بخرياتكم وإستعبادكم ، ولن ينام فارسياً صفوياً واحداً إال ورأى يف حلمه أن 

 الكيان الفاريس ، ميتد من خليج العرب إىل املحيط .

نحو الجنوب أو نحو الوسط ، ألن رياح السموم تهب من  وسالحكم اليوم ال يجب أن يصوب

 الرشق .

أما حكام هذه األمة ووالة أمرها يف الدول التي كانت تنادي بالقومية والدول الغنية التي 

تنادي باإلسالم ، فإن لهم يف أبا عدي املثال والقدوة ، لقد استشهد ليعيشوا وجاور ربه 

 حساباتهم مع ذاتهم ومع شعوبهم . ليستيقظوا . وقد آن األوان إلعادة

 

أما إخواين العرب فإنني لست بناصحهم بيشء ، اللهم أن يستحرضوا يف ذاكرتهم صورة رجل 

طليق املحيا ، عزيز النفس يخطو شامخاً إىل منصة املوت يف أول يوم من أيام عيد األضحى 

وعراق أراده أن يكون حراً ، املبارك ، ليسقط شهيداً فداء ألمة عربية أرادها أن تكون أبيه ، 

 وفلسطيناً أرادها حرة عربية .
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لقد رحل صدام شهامً وترك وراءه رماد أمة ذليلة ، خانعة خاضعة ، تعوّدت عىل املهانة 

واإلستكانة للظلم .أخي القارىء ستجد يف هذا الكتاب سرية حياة الرئيس الراحل صدام 

وطفولته ودراسته اإلبتدائية والثانوية  1627حسني منذ والدته يف قرية العوجة عام 

والجامعية واألحداث التي عصفت بحياته وعصف هو بها حتى وصل إىل سدة الحكم ورئاسة 

الجمهورية ومن ثم اإلحتالل األمرييك البغيض والقبض عىل صدام وإعدامه وستعرض يف 

ها من أمور هامة كتابنا إىل موضوعات هامة ذات عالقة كحروب الخليج األوىل والثانية وغري 

 يف حياة صدام حسني .

 

 

 

 

 املؤلف   
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 حـيـاة الـرئـيـس صـدام حـسـيـن

 

قىض صدام حسني الرئيس العراقي الراحل الشهيد البطل شهيد العراق واألمتني العربية 

واإلسالمية . قىض نحبه شامخاً صلباً عىل منصة اإلعدام يف دائرة اإلستخبارات العسكرية 

بغداد بعد أن تم تنفيذ حكم اإلعدام به شنقاً حتى املوت . ذلك الحكم الجائر  العراقية يف

يوماً  55الذي صّدقه رئيس وزراء العراق يف ظل اإلحتالل األمرييك السيد جواد املاليك بعد 

من صدور قرار حكم اإلعدام من قبل محكمه هزلية عملت أيضاً يف ظل اإلحتالل األمرييك 

محاموا الدفاع وشابت تلك املحكمه واملحاكمة كثرياً من مخالفات وتبدل فيها القضاه و 

واملصادف ألول أيام  1223/  11/  22قانونية . قىض الرئيس شهيداً صباح يوم السبت املوافق 

هـ وقد نطق الشهادتني وواجه اإلعدام بكل  1417عيد األضحى املبارك العارش من ذو الحجة 

عاشت فلسطني . قىض نحبه عن عمر يناهز حوايل السبعني إباء وشمم مردداً عاش العراق و 

يف قرية العوجه القريبة من مدينة تكريت  1627نيسان  12عاما،ً فصدام حسني من مواليد 

يف محافظة صالح الدين وهناك أيضاً ولد صالح الدين كان صدام ينتمي إىل أرسة فالحية 

 كم شامل بغداد .  112 صغرية مسلمة سنية تقيم يف بيت صغري يقع عىل مسافة
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يف ذلك املنزل ولد صدام حسني التكريتي من والدته صبحه طلفاح وكان أبوه قد مات قبل 

والدته ، ولكن والدته صبحه تزوجت بعد وفاة زوجها حسني التكريتي والد صدام من شخص 

ن إخوة لصدام وهذا مل يرغب يف بقاء صدام حسني أ  2يدعى إبراهيم الحسن وإنجبت منه 

يعيش معه فأرسله إىل بيت خاله خري الله الطلفاح وهو ضابط عراقي سني كان ضمن 

ضد امللك الهاشمي فيصل الثاين وعىل أثر فشل  1641الوحدة التي شاركت يف إنتفاضة عام 

تلك اإلنتفاضة أقتيد املشاركني فيها إىل السجن ومنهم خال صدام حـــســيـن الـــــســــــّيد 

 .1لفاح خري الله الط

 

طفولته كانت مشحونه باإلثارة . سنواته األوىل شهدت قالقل كثرية . فقدت متت يف الفرتة ما 

خمس محاوالت إنقالب . بعد اإلفراج عن خاله خري الله الطلفاح والذي  1641 -1623بني 

 كان يعترب عميد العائلة جرت حوادث كثرية شاركت العائلة يف معظمها مثل األعامل التجارية

. كان يصفه البعض يف طفولته بأنه كان عنيد دائم التمرد . درس يف مدرسة تكريت كان 

يحمل بيده دامئا ً عصا حديدية وهو يف سن العارشة ، كان يأخذها إىل املدرسة ويخبئها تحت 

ويطارد بها الكالب يف شوارع القرية . كانت طفولته تتسم بالعزلة وسلوكه يتسم  مالبسه

 . بالحده والعنف

إنتقل خاله إىل بغداد ومعه بعض أفراد األرسة ومنهم الفتى صدام وثم  1655يف بداية عام 

لهم أن سكنوا منطقة تدعى تيكريت وإلتحق صدام مبدرسة الكرخ . كان له خال ثاين يسمى 

 سعدي . 
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أنهى صدام دراسته الثانوية بنجاح وذلك من مدرسة الثانوية الوطنية ببغداد . كانت تبدو 

 عليه يف هذا الوقت طموحات سياسية كان يحب صيد البط وكان يهوى السباحه .

للمشاركة يف  1656/  12/  17وثم إختياره يف  1657إنضم إىل عضوية حزب البعث عام 

عملية إغتيال الرئيس العراقي أنذاك عبد الكريم قاسم الذي كانت له مواقف ضد حزب 

صابته طلقه يف قدمه وجرَه الرفاق إىل مكمن البعث ومل تنجح املحاولة وجرح صدام أ 

إلستخراج الرصاصة من قدمه ومن ثم دبروا خطه لفراره إىل سوريا حيث بقي هناك ستة 

أشهر الزم خاللها املحامي ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث والذي أصبح مرشده السيايس 

 منذ حينها . 

بجامعة القاهرة ولكنه مل يكمل سافر صدام إىل مرص وإلتحق بكلية الحقوق  1631يف عام 

دراسته الجامعية ، وكان يسكن يف منطقة الدقي القريبة من العجوزه عىل الشاطىء الغريب 

لنهر النيل . وأصبح صدام املسئول عن الحزب يف القاهرة . ومن الجدير بالذكر أن املحكمة 

العراق ، هذه عندما كان هارباً خارج  1632يف بغداد حكمت عىل صدام باإلعدام عام 

األحداث كان لها يف إقامة عالقة بني صدام ورجاالت الحكم يف القاهرة وال سيام الرئيس 

الراحل جامل عبدالنارص . إن دوره الصغري يف إغتيال الرئيس العراقي عبدالكريم قاسم فتح 

 .1آفاقاً أمام مسريته السياسية املستقبلية

  

                                                            
 إنترنت –مجموعة أبحاث  -1



3 

 

ارص أيضاً له من العوامل املشجعة ملستقبل سيايس وكان وجوده يف القاهرة ويف عهد عبدالن

متميز .أثناء تواجد صدام حسني يف القاهرة وعىل مقاعد الدراسة يف جامعة القاهرة بكلية 

الحقوق متكن حزب البعث العريب اإلشرتايك يف بغداد بقيادة أحمد حسن البكر التكريتي من 

عىل أثر ذلك  1632 وسط بغداد عام اإلطاحة بالرئيس عبدالكريم قاسم وإعدامه علناً يف

سارع صدام بالعودة إىل بغداد . يف هذه املرحلة أي يف أوائل الستينات تزوج صدام حسني 

من إبنة خاله ساجده ذلك الخال الذي رعى صدام حتى أصبح شاباً . إال أن الظروف شاءت 

 القيادة رئيس وتوىل 1634أن يقوم الجيش العراقي باإلطاحة بالرئيس أحمد حسن البكر 

 جديد هو عبدالسالم عارف.

وكان بني  1634هذا الرجل قام مبطاردة عنارص حزب البعث ومالحقتهم وسجنهم عام 

السجناء صدام ولكن بعد عدة شهور قام صدام حسني بالفرار من السجن ويف هذه الفرتة 

أمني  1633ينه عام كان قد عني من قبل املجلس الثامن للحزب نائباً لرئيس الحزب كام تم تعي

بعد أن فر من  1632رس القيادة القطرية لحزب البعث . متكن صدام من اإلختفاء حتى عام 

حيث عاد بعد أن متكن حزب البعث من العودة مرة أخرى للسلطة بعد  1633السجن عام 

 خلع الرئيس عبدالرحمن عارف شقيق الرئيس عبدالسالم عارف الذي تويف يف حادث طائرة . 

بدأت املرحلة الهامة يف حياة صدام حسني السياسية فهو نائب رئيس  1632هنا من عام من 

حزب البعث الحاكم يف العراق من جديد . وعاد صدام إىل زوجته ساجده . من الجدير 

جرنال يف قوات  1673بالذكر أن لصدام زوجة ثانية هي السيدة سمرية . عني صدام عام 

 الجيش العراقي.
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ودرس  1634/  3/ 12ناء عدي وقيص ومن البنات رغد ورهف وحال . ولد عدي يف له من األب

يف كلية بغداد النموذجية أفضل مدرسة يف بغداد وبعد الثانوية العامة تقدم لدراسة الهندسة 

رئيساً للجنة األوملبية وقلّده مهام عديدة إال أنه  1/11/1627. كان عدي قد نصبه والده يف 

 فاءه أعىل وإتزان أكرب .كان يرى يف قيص ك

 والجدير بالذكر أن عدي درس الهندسة أما قيص درس القانون .

عىل خطوة جريئة وهي تأميم  1671أقدم صدام بصفته نائب السكرتري العام للحزب عام 

رشكات البرتول مام أثار سخط الغرب ثم عقد معاهدة صداقه مع اإلتحاد السوفيتي . تويف 

وبالتايل توىل صدام حسني       1676/ 13/5حسن البكر بنوبة قلبية يف الرئيس العراقي أحمد 

رئاسة الجمهورية ومنصب السكرتري العام لحزب البعث وقائد القوات املسلحة وشكل مجلس 

قيادة الثورة من خمسة عرش رجالً وشارك يف أهم مؤمترات القمة العربية والسيام مؤمتر 

  1622الع الحرب اإليرانية العراقية عام الوفاق واإلتفاق يف عامّن قبل إند 

قدم صدام الكثري من الخدمات اإلجتامعية للعراقيني وأصبح التعليم اإللزامي مجاين يف العراق 

وقاد مكافحة األمية وبنى إقتصاد زراعي وتجاري وصناعي قوي وبنى جيش أصبح من أكرب 

 وأقوى جيوش العامل .
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الهيئة والشكل ميكن اإلستعانة بهم يف حالة املخاوف من  كان لصدام حسني بدالء يشبهونه يف

اإلغتيال البديل األول إبن عم الرئيس صدام حسني وهو السيد عيل حسن املجيد . ولد 

 .1وترعرع يف تكريت ويشبه الرئيس صدام كثرياً يف الطول والشعر والهيئة والدقن 

رئيس أحمد حسن البكر وهو كان عيل حسن املجيد نائب ضابط يف السبعينات يف عهد ال

ممن تصدوا ملقاتيل البشامركا األكراد الذين طاملا حاربوا النظام ومنهم جالل الطالباين الذي 

أصبح رئيساً للجمهورية يف عهد اإلحتالل اإلمرييك وكانت إيران يف تنافسها مع العراق تقدم 

راد والنظام الحاكم يف العراق منذ للثوار األكراد العتاد واملؤن . إستمرت الحرب بني الثوار األك

نجح صدام حسني عندما كان نائباً للرئيس نجح يف عقد معاهدة مع  1675ويف عام  1671

الشاه رضا بهلوي بشأن شط العرب تخلت بغداد مبوجب هذه املعاهدة عن الضفة الشاملية 

كذا نجد أن الرصاع للشط يف مقابل تعهد الجانب اإليراين التخيل عن دعم الثوار األكراد . وه

بني العراق وإيران قديم منذ أيام الشاه . ومن املشاكل التي واجهها صدام معارضة الشيعة 

وعىل رأسهم أمامهم آية الله باقر الصدر ، لكن الجنوب الشيعي يف العراق إستضاف 

عرش املعارضون لحكم الشاه يف إيران ومن أبرزهم اإلمام آية الله الخميني الذي قىض أربعة 

عاماً هارباً من إيران ألجئاً يف العراق . وكانت النجف املقدسة مقر إقامته إىل أن عقد صدام 

معاهدة جديدة مع شاه إيران ثم املصالحة بني بغداد وطهران ، وكان من نتائجها طرد 

الذي سافر إىل باريس وبدأ بإشعال الثورة ضد الشاه من  1672الخميني من العراق عام 

وعاد الخميني إىل إيران عىل رأس  1676قامت الثورة اإليرانية وسقط الشاه  باريس حتى

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وتجدد الرصاع من جديد بني صدام ونظام الخميني مام أشعل 

 . 1622والتي إمتدت حتى عام  1622/  6/  11الحرب العراقية اإليرانية يف 
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 العامري كان يشبه الرئيس الراحل كثرياً . البديل الثاين لصدام حسني هو فواز

من الرجال الذين كان يعتمد عليهم صدام شقيقه برزان التكريتي حيث أن هذا الرجل 

إستطاع أن يصل إىل قرار بوقف إلطالق النار مع إيران عن طريق إتصاالته املكثفة دولياً 

 امها صدام بالقادسية . داخل املقر األورويب لألمم املتحدة يف جنيف تلك الحرب التي س

كان صدام حسني يعتمد عىل حارس شخيص ومتذوق للطعام إسمه كامل حنا وعىل أثر خالف 

وقع بني عدي صدام حسني وكامل حنا وقف صدام وقفه حازمه ضد عدي وكاد أن يقتله 

وحاكمه وسجنه ، وبالجدير بالذكر أن العراق يف عهد صدام بنى مفاعل نووي إال أن إرسائيل 

إجتاح صدام  1662يف غاره مفاجئه بعد الحرب اإليرانية العراقية وعام  1621مرته عام د

أن الكويت هي املحافظة التاسعة عرش ،             1662/  2/  12حسني الكويت وأعلن يف 

تم تحريرها يف هجوم تحالف دويل سامه صدام حينذاك  1661ولكن بعد شهور قليلة وعام 

حيث سمت  1661/  1/  15وإنسحب الجيش العراقي من الكويت يف عام بالعدوان الثاليني 

أمريكا وحلفائها الحرب أنذاك بعاصفة الصحراء بينام سامها صدام بإم املعارك وأطلق العراق 

من خاللها صواريخ عىل مدن إرسائيل ولكن إرسائيل مل ترد وتوعدت بالرد يف الوقت املناسب 

 نذاك إسحق شامري .وذلك عىل لسان رئيس وزرائها أ 
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وكان يقود التحالف يف الحرب عىل العراق جورج بوش األب وبعد اإلنتهاء من حرب تحرير 

الكويت التي إشرتكت فيها ثالثني دولة عربية وأجنبية وال سيام سوريا يف عهد الرئيس حافظ 

يام األسد ومرص يف عهد الرئيس محمد حسني مبارك بعد اإلنتهاء من الحرب وعىل أثر ق

إنتفاضة الشيعة يف جنوب العراق أعلن جورج بوش األب وقف الحرب ويستمر الوضع يف 

العراق يف حالة مقاطعة دولية أرهقت الحياة اليومية ولكن صدام يصمد ويسقط جورج 

بوش يف اإلنتخابات أمام كلينتون ولكن بيل كلينتون كان يركز أثناء حكمه عىل مسائل أمريكا 

ل إىل أن جاء إىل الحكم جورج بوش اإلبن الذي أشعل حرب الخليج الداخلية وظل الحا

الثانية مع دول التحالف وثم إحتالل العراق وصمد صدام حسني وظل متخفياً داخل العراق 

يقود املقاومة إىل أن وقع يف األرس وقدم للمحاكمه التي عىل أساسها تم تنفيذ الحكم 

اإلحتالل ويدفن صدام إىل جانب ولديه عدي بإعدامه وقتل ولديه يف معارك مع القوات 

 وقيص قرب تكريت .   
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 مـؤلـفـات صـدام حـسـيـن 

 

 للرئيس الراحل صدام حسني عدد من املؤلفات املتنوعة نذكر منها : 

 أخرج منها يا ملعون .

 . 1222الكتاب الذي أنهاه عشية الحرب األمريكية عىل العراق 

 زبيبه وامللك .

 مرسحية غنائية فيام بعد . والتي حولت إىل

 رجال ومدينة .

 القلعة الحصينه .
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 -أما آخر قصيدة كتبها الرئيس صدام حسني قبل اإلحتالل األمرييك للعراق فهي :

 

 ما أسمك تسأل وأنت بالعرف أضعف

 من ال يعرفه من شعبي غوي لعني فتظلم حقوقنا

 فهل الرجال والنساء اللعني وكوروا السامء وكذا الهوا

 فكان الريح من فعلهم ؟؟

 حتى تأخر عن فرحته شعبنا فهمو

 فعرتهو جوعته وذلته السنون

 فجئناه نسمة غمرنا الرافدين

 فذهب الشك وقد حاللقني

 وقد كانت لقمة العيش عسرية

 فزادها متسع متعا ميمون

 فأنشأ مصانعبأيد عراقية

 وهو حلم ما كانت تغزوه ظنون

 وكنا لفلسطني راية حق

 الرايات ملعونيكره عنا 

 فثارت بحور السم من حولنا

 واستنفر العمق الدفني

 ولكنها ملتهتز عنها قامئنا

 النفط ومنا السيف مسنون
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 فواجهت السكني سالحنا وأرادتنا

 وكان ضدنا الكيد مجنون

 وكل يري الحق ايل جانبه

 وكل متعلق يف ذاكمفتون

 فثارت عقوب الخيل غباراً 

 ومل يكن ضعيف فيها ومسكني

 كل ما أويت ) .... ( بقدرته

 وليش الرش فيهم ضنني

 كالوا فطفحت عن كأسها إرادة

 أرادها الله عليباطل ملعون

 فكأن الحال بني كر وفر

 وقد صدي الوغى فأسندته سنني

 ففازتالصقور يف جولة الردى

 يعرف حقيقتها الغرب والصني

 فام نقض الغرب عليمخالبه

 فكان له علينا يف الساح فتون

 أمتدت املنازلة كرة أخرىو 

 غاب عنهمفيها عرف ودين

 فثبتنا الله وثبت القدرة

 وخالقها قبل ذاك املعني
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 ُُ  وها نحنفيها بعد ستة عرشاً

 والفوز بالحق لنا مبني

 رايتنا بيضاء ولونها دمنا

 وسوادسهام القلب العدا قطني

 الله أكرب تعيل أهلها

 ويظهر بها الحق الثمني

 كلهاولكلحالة عمر يتآ 

 ويفعل الزم فعل قطني

 وقد مرت أمام جفوين صفوفهم

 وكانوا األعز فيها ضعني

 صربنا وهو استعداد وسجية

 ولو طلبتها مينا الحق يبني

 حبنا بعد الله يعرفها شعبنا

 اآلن وقبل ويف الوضوح عيون

 فعلنا فوق األرضمتعاً 

 يفهمه األصيل وليس الهجني

 منزه عن الهوي وكل ضغينة

 ضعافالنفس يهون دونه فحيح

 أال فمغرض من ال يفهمها
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 يتلقي الطعنات وقلبه

 اال تعرف العدمدرع كرامتكم

 عون الضعيف املسلامت اليقني

 ال تعرفني أيها الحاكم املبتيل

 امان اجفاك عني الكهيل

 ستتوالد األيام صلب ورحم

 ويقر التييم فينهز مالسجني

 مشينا األرض العنيزة السيخيل

 رتد بها جيونفأخرينا امل

 وتالقيتاألسنة فكان رصير

 وكان مسموعاً بعد ذاك األنني

 وكانت تطعن االقاويلبتهمة

 ولها ويف الجانبني وطعني

 رهنا أنفسنا لله إمتثاالً 

 وبحبه قبل غري هالقلب وهني

 فينا املحبة الوان مواطنها

 فحب الشعب بعد الله يقني

 منفرد فيالنفس ومتجذر

 حصني بني الضلوع ويف .....
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 فايل متي كام اقسمتها

 وليس اغلظمن عهد الله معني

 سجني قبو لكن روحي طليقة

 كبيل وإمياين حر مبني

 قدرتارادتنا من فوالذ

 ) ... ( ويها فوق الخزين خزين

 تركتم االميان فغابتنغامته

 فعدتم ايل بيت الطاعة

 او اعمي الحقد قلوب أهله

 مل يعد يعرفالدرب مفتون
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تالل األمرييك وإعتقال صدام ومحاكته وإعدامه دفن جثامن الرئيس العراقي السابق بعد اإلح

 . 1صدام حسني يف مسقط رأسه قرب تكريت 

ويف الصفحة التالية تجد آخر قصيدة ألقاها صدام حسني عشّية الحرب األمريكية عىل العراق 

 وسقوط بغداد : 

 تقول القصيدة : 

  قبيل الغزو األمرييك للعراق :القصيدة التي ألقاها الشهيد حسني

 

 أطلق لها السيف        ال خوف وال وجل

 أطلق لها السيف        وليشهد لها زحل

 أطلق لها السيف        قد جاش العدو لها

 فليس يفديه             إال العاقل البطل

 أرسج لها الخيل ولتطلق أعنتها

 كام تشاء ففي أعرافها األمل

 يف الدجى حمامً  دع الصواعق تدوي

 حتى بيان الهدى والظلم ينخذل

 وأرشق بوجه الدياجي كلام عتمت

 مشاعال ً حيث يعيش الخائن الخطل

 واقدح زنادك وابق النار الهبة
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 يخافها الخاىسء مستعبد نذل

 أطلق لها السيف جرده بارقه

 ما فاز بالحق إال الحازم الرجل

 واعدد لها علامً يف كل سارية

 الله أن الجرح يندملوادعو إىل 
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 الـرئـيـس صـدام حـسـيـن وحـزب الـبـعـث

 

 كان إنضامم صدام حسني لحزب البعث بداية الطريق لوصوله إىل السلطة .

وتدرج بعد أحداث محاولة إغتيال عبدالكريم قاسم وفراره  1657إنضم إىل الحزب عام 

ة أحمد حسن البكر ثم تدرج صدام حسني يف املناصب حتى أصبح نائب رئيس الجمهوري

وهنا البد أن نتطرق ببعض املعلومات عن هذا الحزب  1676أصبح رئيساً للجمهورية عام 

 الذي كان طريقاً لوصول صدام إىل سّدة الحكم .

نشأ حزب البعث العريب اإلشرتايك يف سوريا عىل يد املؤسس ميشيل عفلق ونشأت فروع 

ية فيام بعد وكان لصدام حسني عالقة ممتازه للحزب يف بغداد وبريوت وعامن وعواصم عرب

مع املؤسس ميشيل عفلق يف سوريا بعد فراره من بغداد وكان يحرض جلسات الحزب يف 

دمشق ومن رجاالت الحزب يف العراق أحمد حسن البكر الذي أصبح رئيسا لجمهورية العراق 

 بق وآخرين .ويف سوريا الرئيس الراحل حافظ األسد رئيس الجمهورية السورية السا

متثل القومية العربية والروح العربية ضد  1642نشأت حركة البعث العريب يف سوريا عام 

الشيوعية املادية مطالبه بإستكامل اإلستقالل السيايس للعرب والدعوة إىل بعث ونهضة 

 .1وتضامن العرب وكان شعار هذه الحركة أمة عربية واحدة ذات رسالة خالده

 16ومي األول التأسييس يف دمشق يف مقهى الرشيد الصيفي الواقع يف شارع إنعقد املؤمتر الق

وقام بإنتخاب أمني الرس وإقرار مرشوع الدستور والنظام الداخيل وقد عرف  1647أيار عام 

الدستور حزب البعث العريب اإلشرتايك بأنه حركة قومية شعبية إنقالبية تناضل يف سبيل 

 شرتاكية .الوحدة العربية والحرية واإل
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يعترب حزب البعث العريب اإلشرتايك الذي آمن به صدام حسني والتحق يف صفوفه بأنه ليس 

حركة سياسية وحسب وإمنا هو حركة حضارية شاملة لبعث الحياة الجديدة يف األمة العربية 

من قومية ووحدة إشرتاكية ورضورة إشرتاك الجيش يف هذه العقيدة ومبادىء محو األمية 

 ير املرأة وتحقيق اإلشرتاكية وإستطاع الحزب أن يصل إىل السلطة يف سوريا والعراق .وتحر

ورغم أن حزب البعث العريب اإلشرتايك كان يحكم سوريا والعراق وبقيادتيه القومية 

والقطرية إال أن رغم اإلتفاق بني الحزبني ذات العقيدة الواحدة إال أنه كان هناك خالفاً 

مبسائل كثرية ، فعىل صعيد الحرب اإلهلية اللبنانية كان البعث يف سوريا  بينهام فيام يتعلق

يدعم الفرق املنانه لحاكم بريوت العامد ميشيل عون ووصل األمر إىل قصف قرص بعبدا 

وفرار عون إىل باريس بينام كان الحزب يف العراق عىل نقيض سوريا يدعم العامد ميشيل 

 عون وميده بالسالح . 

يد الحرب اإليرانية العراقية فربغم من املصالحة العربية يف مؤمتر الوفاق واإلتفاق أما عىل صع

إال أن سوريا وقفت ضد فكرة الحرب مع إيران بل إعتربت أن  1622الذي عقد يف عامن 

إيران حليفتها رغم حرب إيران مع العراق وهكذا إستمرت الحرب اإليرانية العراقية وملدة 

موقفها ضد العراق وكذلك بعد إحتالل الكويت شاركت سوريا مع قوات مثاين سنوات وسوريا 

 1التحالف الثالثني ضد العراق كقوة عربية رمزية لتحرير الكويت
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 الـرئـيـس صـدام والـعـالقـات الـخـارجـيـة

 

سعى صدام حسني أن يلعب العراق دوراً ريادياً يف الرشق األوسط . فوقع العراق إتفاقية 

، وأرسل للعراق أسلحة وعدة اآلف من الخرباء .  1671إلتحاد السوفييتي عام تعاون مع ا

وتحول العالقات التجارية إىل الغرب وتر  1672ولكن اإلعدام الجامعي للشيوعيني عام 

العالقات مع اإلتحاد السوفيتتي وإتخذ العراق منحى أقرب إىل الغرب منذ ذلك الحني وحتى 

 1 1661حرب الخليج الثانية عام 

، مؤسساً لعالقات إقتصادية وطيدة مع فرنسا ومع  1673قام صدام بزيارة إىل فرنسا عام 

الدوائر السياسية املحافظة هناك . قاد صدام املعارضة العربية لتفاهامت كامب ديفيد بني 

تفاوض عىل تفاهامت مع إيران إشتملت عىل تنازالت  1675. ويف  1676مرص وإرسائيل عام 

ف الحدودي ، وباملقابل وافقت إيران عىل التوقف عن دعم املعارضة الكردية بخصوص الخال 

 يف العراق .

أطلق صدام مرشوع التقدم النووي العراقي يف الثامنينات من القرن املايض ، وذلك بدعم 

 فرنيس . 
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وأسمى الفرنسيون أول مفاعل نووي عراقي بإسم أوسرياك ، إله املوت املرصي القديم . وقد 

تم تدمري املفاعل برضبة جوية إرسائيلية شكت يف أن العراق كان سيبدأ إنتاج مواد نووية 

تسلحية . والجدير بالذكر أن إرسائيل ال ترغب يف أي دولة عربية أو إسالمية متتلك 

التكنولوجيا النووية وتريد أن تنفرد بذلك لوحدها وها هي تهدد إيران وسبق أن تم الضغط 

 إنتاج نووي وإرسائيل مل تنضم إىل معاهدة الدول املانعة لإلنتشار النووي .عىل ليبيا لوقف 

 

مع إيران ، أوقف الشاه محمد رضا  1675بعد املفاوضات العراقية اإليرانية وإتفاقية عام 

بهلوي الدعم لألكراد ، الذين هزموا بشكل كامل . منذ تأسيس العراق كدولة حديثة عام 

تعامل مع اإلنفصاليني األكراد يف األجزاء الشاملية من البالد . وكان ، كان عىل العراق ال1612

مع القادة اإلنفصاليني األكراد ، معطياً إياهم  1672صدام قد تفاوض ووصل إىل إتفاق يف 

 حكامً ذاتياً، ولكن اإلتفاق إنهار . 

 

لعراق لقرى وكانت النتيجة قتاالً قاسياً بني الحكومة والجامعات الكردية وصل لحد قصف ا

 . 1كردية يف إيران مام جعل العالقات العراقية اإليرانية تسوء 
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 تـعـزيـز الـرئـيـس صـدام لـسلـطـتـه وتـطـويـر الـعـراق

 

عزز صدام قوته يف دوله متشبعة بالتوترات السابقة . فقبل صدام بزمن ، كان العراق منقسامً 

 والشيوعيني واإلسالمني فيام بعد ، وعمل عىل إجتامعياً ، إقتصادياً وسياسياً بني القوميني

 إنشاء حكم قائم عىل مالحقة إرهاب النامذج السيئة يف الدولة ومطاردتهم .

صعد صدام برسعة يف درجات املناصب يف الحكم بدعمه ملحاوالت تقوية وتوحيد حزب 

والعمل عىل  البعث وأخذه دوراً ريادياً يف معالجة مشكلة العراق اإلقتصادية األساسية ،

توسيع قاعدة منتسبي حزب البعث وتقويه جهاز الرشطة التي ينقل كل صغرية وكبرية إىل 

 األجهزة األمنية .

تبنى صدام وبشكل مكثف تطوير العراق وتحديث إقتصاده ما يزيد من املبالغ املالية بني 

شعب من الداخل يديه مبا يدعم تقدم العراق إىل جانب إنشاء جهاز أمني لحامية السلطة وال

 من اإلنقالبات العسكرية والتمردات .

، قاد صدام عملية مصادرة رشكات  1671يونيو  1يف مركز سياسته كان النفط العراقي . ففي 

النفط الغربية والتي كانت تحتكر نفط العراق . بعدها بعام ، إرتفعت أسعار النفط بشكل 

صدام متابعة خططه الطموحة يف السيطرة  متزايد نتيجة أزمة البرتول العاملية . وإستطاع

 وحكم العراق والوصول به إىل القمه وتطوير العراق بعائدات النفط الكبرية .
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وخالل فرتة ال تتجاوز عدة سنوات ، قدمت الدولة الكثري من الخدمات اإلجتامعية للعراقيني ، 

تابع " الحملة الوطنية وهذا أمر غري مسبوق يف دول الرشق األوسط األخرى . وبدأ صدام ي

إلستئصال األمية " وحملة "التعليم اإللزامي املجاين يف العراق " وتحت رعايته إىل حد بعيد، 

أنشأت الحكومة التعليم الكيل املجاين ، حتى أعىل املستويات العلمية ؛ مئات اآلالف تعلموا 

ومة عائالت الجنود، القراءة يف السنوات التي تلت إطالق تلك الربامج . كام دعمت الحك

ووفرت العناية الصحية املجانية للجميع،ووفرت املعونات املالية للمزارعني .وأنشا العراق 

واحدة من افضل أنظمة الصحة العامة يف الرشق األوسط ، وحصل صدام عىل جائزة من 

 . 1 (UNESCO)منظمة األمم املتحدة التعليمية ، العلمية والثقافية 

يف عهد الرئيس صدام حسني وحيث أن العراق بلد عريب يحتل موقعاً  لقد تطورت العراق

إسرتاتيجياً إذ يربط الرشق بالغرب منذ القدم فإن العراق بلد من أغنى بلدان العامل يف املايض 

 والحارض .

العراق بلد عرف التمدن والحضارة والثقافة منذ أقدم األزمنة .. العراق األرض العريقة .. 

لذهب األسود .. األرض املعطاء .. األرض الخرضاء .. أرض دجلة والفرات .. أرض العراق أرض ا

الشمس الدافئة .. أرض النخيل والتمر الطيب .. أرض التقدم والتطور .. أرض العرب وللعرب 

دامئاً وانطلقت للعمل من منطلق هذا اإلميان بقيادة مؤمنة .. حتى أخذت مكانتها املرموقة 

والدويل واستحقت اإلحرتام والتقدير .. إنها العراق التي كانت وستبقى  يف املحيط العريب

 عربية ومع العرب واملسلمني لخدمة الوطن العريب الكبري .. 
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إنها دامئاً تدعو لنرصة القضايا العربية والتي تعتربها قضايا مشرتكة .. إنها صاحبة السياسة 

رشق .. إن للعراق وقفتها التاريخية إىل جانب الحكيمة لبناء الدولة الحديثة وبناء الوطن امل

القضية العربية .. قضية الشعب العريب املسلم ، قضية فلسطني التي جعلتها العراق قضيتها .. 

فقد مدت يد املساعدة والعون للفلسطنيني للخالص من اإلحتالل الصهيوين فقد مدتهم بكل 

ملستقلة وعاصمتها القدس العربية .. انه اإلمكانيات املتاحة من أجل أن يكون لهم دولتهم ا

 1العراق الذي كانت إرسائيل تخشاه 

فقد وقف العراق إىل جانب لبنان الشقيق لخالصه من دوامته وتوحيد أبناء وطنه ويعترب أن 

إحتالل أرايض لبنانية من قبل العدو الصهيوين هو إعتداء وإحتالل عىل األرايض العربية 

ه القوات مكسورة ومهزومة ، ويدعو إىل متاسك األيدي اللبنانية جميعاً ، ويجب إخراج هذ

 إلخراج هذه القوات املعادية .

 

إن موقف النظام العراقي كان دامئاً داعامً للبنان من أجل وحدته الوطنية وسيادته . هذه 

هي العراق صاحبة الروح األصيلة التي جعلت من أبنائها أرسة واحدة متامسكة للوقوف أمام 

 هيمنة اإليرانية .. وللحد من إحتالل األرايض العربية واإلستيالء عىل ثرواتها وخرياتها .ال

لقد وقفت العراق لتدافع عن األمة العربية بأكملها ضد التعنت اإليراين ، وقفت وواصلت 

القتال يف أطول حرب يف عرصنا هذا .. وقفت بقيادتها العظيمة وبشعبها ورجالها األوفياء 

املعطاء الحنونة .. وانترصت وعرف اآلخرين أنها بلد القوة والعظمة واملنعة .. البلد وبأرضها 

الذي ال يركع بل وجد ليبقى مرفوع الرأس بجيشه الكبري جيش األمة العربية .. فإن هذا 

 الجيش الذي سيكتب له التاريخ صفحات مرشفة سيظل عراقياً عربياً إىل األبد .
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الدول العاملية املصدرة للنفط وتشكل حقول النفط العراقية أهم  تعترب العراق من أوائل

الحقول النفطية يف منطقة الرشق األوسط ويف العامل حيث بلغ معدل اإلنتاج يف السنوات 

األخرية ماليني من األطنان . وهناك أيضاً الكربيت الذي ال تقل اهميته عن النفط ، ويعترب 

. وكذلك املعادن املختلفة التي تم إستخراجها وتصنيعها  الكربيت العراقي من أجود األنواع

لإلستهالك املحيل وللتصدير . وتوفر املواد الخام والوقود وتوفر رأس املال وإليجاد األسواق 

لترصيف املنتوج الصناعي العراقي تكاثفت الجهود وأنشات صناعات مختلفة يف كافة 

لق ثورة صناعية اعتمدت عىل أسلوب املجاالت وبدأت املسرية بخطى ثابتة من أجل خ

التخطيط الحديث .. فهناك صناعة الغزل والنسيج وصناعة التمور، وتشتهر العراق بصناعة 

التمور واأللبان ومعامل السكر وصناعات األسمنت ومصانع الزيوت النباتية واملرشوبات 

ئية وصناعة والسجاير واألدوية والورق ومصانع الخشب املضغوط وتعليب املواد الغذا

الزجاج باإلضافة إىل الصناعات الخفيفة اليدوية . وبحكم موقع العراق الجغرايف الذي يربط 

بني الرشق والغرب نرى نشاط التجارة الداخلية والخارجية عىل مستوى عايل وبوجود املواىن 

عة العراقية الكبرية تستطيع البواخر املحملة بالبضائع تفريغ حمولتها عىل املواىنء برس 

 وتوزيعها عىل األسواق الداخلية وإيصالها للمواطن بالرسعة املطلوبة .

وتستطيع البواخر العاملية الكبرية الحصول عىل حمولتها برسعة من هذه املواىنء ، وكذلك 

تقوم املواىنء بتزويد البواخر العابرة من مضيق هرمز بالوقود واإلحتياجات الالزمة . وميكن 

دول العربية املجاورة للعراق بتجارتها عن طريق املؤاىنء العراقية ملوقعها أيضاً تزويد بعض ال

الجغرايف املطل عىل البحر والخليج وعىل مضيق هرمز وهو عبارة عن ممر لناقالت النفط 

 العاملية والبواخر التجارية .
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كومة إىل ويف مجال الزراعة يعترب قطاع الزراعة من أهم قطاعات اإلقتصاد فلذلك سارعت الح

إدخال املبتكرات الحديثة ومنجزات التعليم والتكنولوجيا ، وقدمت الدولة تسهيالت 

وخدمات للمزارعني من أجل توفري الغذاء للمواطن العراقي بشكل خاص والعامل العريب 

 1بشكل عام

 أما يف مجال السياحة واآلثار :

الحضارات القدمية التي مرت  يعترب العراق بلد سياحي ويتمتع بأماكن سياحية كثرية بحكم

عىل العراق .. وللسياحة العراقية مغزاها اإلقتصادي والثقايف ، وتوافد الكثري من السياح 

العرب واألجانب إىل العراق أدى إىل وضع العراق بني أوائل الدول السياحية فهناك اإلنشاءات 

ف الحريب الذي تأسس يف زمن والقصور واآلثار القدمية ذات األشكال الهندسية املعربة فاملتح

الحكم العثامين وضم األسلحة القدمية واملتحف البغدادي ويضم متاثيل قدمية وقاعات تدل 

عىل خارطة مدينة بغداد منذ القدم باإلضافة إىل املكتبة الثقافية التي تضم كتب ذات قيمة 

زل ، وجامع الشيخ عالية وهناك قرب الست زبيدة ، وجامع اإلمام األعظم ، ومنارة سوق الغ

عبد القادر الكيالين والكثري من اآلثار الجميلة التي تعرب عن أصلها وعراقتها واملنترشة يف 

جميع املدن واملناطق العراقية واإلهتاممات الكبرية التي تبذلها وزارة السياحة للحفاظ عىل 

البقاء يف هذه  هذه األثار فالزائر لهذه اآلثار يجد الكرم والبهجة والسعادة ويطيب له

 املنطقة العريقة بأرضها وشعبها وقيادتها الحكيمة أيام حكم الرئيس صدام حسني .
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 ويف مجال الدفاع عن العراق والعرب وقضايا األمة 

كان للعراق تاريخها فإن لجيشها العراقي العريب الباسل الذي مل يعرف يف يوم من األيام 

ذي رايته بيضاء تعانق السامء استطاع خالل عرشات بهزمية أو مبوقف ضعيف فهذا الجيش ال

السنوات النهوض والوصول إىل مستوى الجيوش الحديثة املتطورة ويحسب له حساب كبري ملا 

يتمتع به من كفاءة عاليه وروح وطنية وعقلية متفتحة واعية ويحظي برشف األنتامء للثورة 

بية ضد القوات الصهيونية الغازية .وكان للجيش العراقي رشف املشاركة يف املعارك العر 

فللجيش العراقي أسلحته املختلفة ضمن السالح الجوي والربي والبحري يتمتع سالح الجو 

العراقي بكفاءة عالية جداً ملا ميتلك من أحدث الطائرات املتطورة للذود عن حياض هذا 

الرثوات والخريات التي الوطن الغايل واألرايض العربية ويلبي النداء دوماً ويعمل عىل حامية 

ينعم بها العراق والعامل العريب ، وهذا السالح مزود برجال أكفاء قادرين ومدربني تدريباً 

جيداً حتى يستطيع تأدية واجبه الوطني السامي والسالح العريب العراقي له مكانته بني 

 الجيوش األخرى ملا يتمتع به من قدرات كافية .

املنطقة بل يتعداها فالتخطيط السليم الذي يسري عليه هذا  ويعترب من أقوى األسلحة يف

السالح وبوجود القيادة القادرة عىل قيادة الجيش نرى الجيش العراقي بقدرته وكفائته 

باإلضافة لسالح البحرية والذي يقدم واجباته عىل خري وجه ، ويقوم بحامية السواحل 

والخارجة من املنطقة ، والحفاظ عىل مضيق  العراقية وحامية ناقالت النفط العاملية القادمة

 هرمز صالحاً أمام املالحة العاملية ،
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وهذا السالح مزود بأحدث املقاتالت البحرية ومزود بأجهزة حديثة متطورة يستطيع حامية  

السواحل ألبعاد طويلة ، ويرشف عىل هذا الجهاز رجال ذو كفاءة عالية وقدرة قتالية كبرية 

ءاً من الجيش العراقي الذي وضعه مبكانة مرموقه واحرتام من قبل اآلخرين فهذا السالح جز 

فهذا الجيش جيش للعراق ولألمة العربية واإلسالمية . وقد إرتكب اإلحتالل جرمية كربى بأن 

 1حل هذا الجيش العظيم والذي أخذ يقود املقاومة ضد اإلحتالل وأعوانه 

 

 ويف مجال التعليم والتعليم العايل :

د حقق العراق تطوراً كبرياً يف النهضة التعليمية ، وتوسعت الدولة بدرجة كبرية يف مجال لق

التعليم بكافة املستويات وبجميع املراحل حيث أنشات املدارس يف كافة املدن والقرى 

وشملت جميع املواطنني يف مناطقهم ، وكذلك سارعت إىل إنشاء الجامعات الحديثة املتطورة 

اد وجامعة املوصل وجامعة البرصة وأنشات الكليات الحديثة وملختلف مثل جامعة بغد

األقسام التعليمية وكذلك االهتامم الكبري يف نرش التعليم بني كبار السن وقامت بحمالت 

واسعة ملحو األمية إليجاد مواطن ذو عقلية متعلمة متفتحة واعية ، واهتمت الحكومة 

أبناء األقطار العربية املجاورة إليها للدراسات العليا  بتطوير التعليم بجميع املراحل وتوافد

فرنى الشباب العريب من مختلف الدول العربية ينضمون إىل الجامعات العراقية ملا لها من 

سمعة طيبة بني املؤسسات التعليمية العربية والعاملية ونرى الخريجني من أطباء ومهندسني 

 ومحامني وصحفيني
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ب خاصة ويديرون رشكات ومؤسسات كبرية قد تخرجوا من الجامعات والذين ميلكون مكات 

العراقية ، وللمرأة العراقية دورها الكبري يف مجال العمل يف العراق فرنى املرأة جنباً إىل جنب 

مع الرجل يف املؤسسات والرشكات واملكاتب ، فلها الحرية الكاملة بالدراسة والعمل ولها 

ه من حياة أفضل يف كافة املجاالت وبجميع املستويات وكان نظرة إعجاب وتقدير ملا حققت

 ذلك من مثرات نظام الحكم يف عهد الرئيس صدام حسني .

 

 ويف مجال املواصالت واإلتصاالت :

أن العراق بحكم موقعه الجغرايف الذي يربط بني الرشق والغرب وأراضيه املطلة عىل شط 

لخروج منها بوسائل كثرية وسهلة ، فهناك الطريان العرب ميكن املرء من الوصول إىل العراق وا

وللعراق أسطول جوي ضخم حديث متطور ، والطائرات العراقية تقوم بنقل املسافرين من 

وإىل العراق ولجميع العواصم واملدن األوروبية والعربية وهذا األسطول مزود بأحدث 

بدقة مواعيدها ، ويقوم بقيادة هذا الطائرات الكبرية املتطورة التي متتاز بخدماتها املتوفرة و 

األسطول شباب عراقيني مدربني عىل أحدث النظم للطريان ولهم خربتهم الطويلة وكذلك 

الطرق الربية التي تربط العراق مع معظم دول املنطقة فهناك طريق يربط العراق باألردن ، 

ق مع تركيا ، وطريق مع الكويت ، وطريق مع السعودية ، وثالث طرق مع سوريا ، وطري

وثالث طرق مع إيران .. وهذه الطرق معبدة وصالحة للسري ومزودة بإسرتاحات للقادمني 

وللمغادرين ، ويبلغ طول معظمها أكرث من ألف كيلو مرت .. هناك سكك الحديد التي تسري 

 عىل القطارات الرسيعة التي تربط الطرق ببعض الدول األوروبية وتركيا وسوريا ،
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إىل البواخر العراقية التي تصل إىل معظم دول العامل وتقوم بنقل الركاب من وإىل  باإلضافة 

العراق وبنقل الصادرات والواردات للمؤاىنء العربية والعاملية ، وهذه املواىنء تعترب من أكرب 

املواينء يف الرشق األوسط ومزودة بأحدث األجهزة املتطورة ومزودة بأرصفة كبرية تتسع 

 ة من البضائع .لكميات كبري 

وهناك أيضاً املواصالت السلكية والالسلكية وهي أحدث األجهزة املتطورة ولها باعها الطويل 

يف تقديم الخدمات الداخلية والخارجية . فرنى الربق والربيد والهاتف وهذه األجهزة موزعة 

مكان اإلتصال عىل كافة املناطق العراقية ، ويستطيع أي مواطن عراقي من إستعاملها ، فباأل 

مع أي دولة يف العامل عن طريق الهاتف املبارش لوجود األجهزة الحديثة املتطورة .. وكذلك 

وجود صناديق الربيد والتي تشمل كافة املناطق وحصول معظم املواطنني عليها ، وهذه 

املراكز جميعها مفتوحة طيلة األيام وحتى ساعة متأخرة من الليل من أجل خدمة املواطنني 

العراقيني ، وكذلك وسائل األعالم واألذاعة ووكالة األنباء والتلفزيون والصحف اليومية 

واألسبوعية والشهرية . فهذه الوسائل تعترب من أهم وسائل األعالم يف املنطقة ، فهي مزودة 

 بأحدث الوسائل األعالمية .
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 ويف مجال الشباب والرياضة:

برية بني الدول العربية والعاملية ملا أستطاع أن يحققه إن للشباب العراقي سمعته الطيبة الك

من إنجازات كبرية يف كافة املجاالت الرياضية والثقافية واإلجتامعية . فحرص دولة العراق 

وإهتاممها الكبري من أجل إيجاد شباب لهم قدراتهم ، سارعت إىل إنشاء املراكز واملالعب 

يع هذه املنشآت عىل كافة املناطق العراقية ليستطيع الرياضية والثقافية واإلجتامعية . وتوز

أي شاب من مامرسة ما يريده بكل حرية ونشاط . وهذه املالعب واملراكز من أكرب املالعب 

يف الرشق األوسط فرنى الفرق الرياضية العراقية مبختلف أنواعها تشارك يف جميع املهرجانات 

فللفرق الرياضية العراقية مكانتها املرموقة بني العربية والعاملية وتحقق نتائج طيبة مثمرة 

الفرق العربية والعاملية ملا تقوم به من تدريبات متواصلة وإقامة العديد من املباريات مع 

 الدول الشقيقة والصديقة .

إن تواجد الخدمات بجميع أنواعها يف العراق أعطى للعراق ميزاتها الخاصة بني الدول العاملية 

ربت محط أنظار رجال األعامل والرشكات العاملية والرياضية . وتتوفر يف العراق السياحية واعت

الفنادق الحديثة واملوزعة عىل كافة املناطق ، كام تكرث املراكز الصحية واملستشفيات الحديثة 

املتطورة املزودة بأحدث ما توصل إليه العامل يف مجال تقديم الخدمات الصحية وتزويدها 

ءة عالية ولهم خربتهم الطويلة إليجاد مواطن عراقي سليم ذو قوة جسامنية بأطباء ذو كفا

وعقلية متفتحة وتوزيعها عىل كافة املناطق ليشمل العالج كافة املواطنني يف العراق. فهذه 

امليزات جعلت من العراق دولة عربية لها مكانتها وقوتها وسمعتها بني شقيقاتها الدول 

 العربية ودول العامل .
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مليون نسمة وقيادتها الدميقراطية الشعبية الحكيمة  12فالعراق بشعبها الذي يبلغ أكرث من 

التي جعلت من العراق بقيادة حزب البعث العريب اإلشرتايك والتي استطاعت أن تحرر ثروات 

العراق النفطية من سيطرة اإلحتكارات الدولية وأن توحد صفوف الشعب يف ظل جبهة 

 ت قيادة الرئيس املناضل صدام حسني الذي ينطلق من شعار :وطنية وقومية تح

 ) نخدم املبادىء ... ونصون األمانة ... ال تراجع وإىل األمام ( 

ومل يرىض ذلك أمريكا وحلفاءها فأعدو للغزو واإلحتالل للسيطرة عىل منجزات نظام الرئيس 

 1صدام حسني 

  

                                                            
 محمد أحمد الظاهر  . – 130دية ص رجاالت عربية ومنجزات إقتصا 1
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 الرئيس صدام والتنمية اإلقتصادية يف العراق

 

قد مر العراق مبراحل تنمية إقتصادية عديدة ولعل مرحلة حكم الرئيس صدام حسني كانت ل

من أهم املراحل فقد طور الجيش والزراعة والصناعة ورفع مستوى الحياة املعيشة للشعب 

العراقي وقد أهتم بوضع حلول جذرية ملشاكل الصناعة يف الكويت من خالل مراحل تنمية 

 اءات مختلفة كام تشري اإلحص

 

  1652 – 1612التنمية اإلقتصادية قبل التخطيط 

كانت هناك توجهات إلحدث تنمية إقتصادية وخاصة يف جانب  1652 – 1612خالل فرتة 

التنمية املادية ولكن بالرغم من ذلك كانت معدالت التنمية منخفضة ، لقد كانت الحكومة 

فاق الحكومي عىل بعض املشاريع العراقية خالل تلك الفرتة تقوم بتخصيص جزءاً من اإلت

 املختارة .

 

لقد كان اإلقتصاد العراقي يعاين من نقص يف رنوس األموال الرضورية لتكوين رأس املال 

والنمو اإلقتصادي وكذلك النقص يف العمل املاهر والخربة التقنية وهذا ما كانت تعاين منه 

 معظم البلدان النامية .
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 : 1652 – 1652ة التنمية األقتصادية خالل فرت 

خالل الفرتة املشار اليها دخل العراق مرحلة التنمية اإلقتصادية واألجتامعية مبعدالت أكرب من 

معدالت الفرتة السابقة . أن الزيادة الكبرية يف إنتاج البرتول قد تزامنت مع إبتداء التخطيط 

وضع مجلس األعامر  ، وقد 1652اإلقتصادي يف العراق وذلك بتأسيس مجلس األعامر يف عام 

 .      1653 – 1651أول برنامج تنموي للسنوات 

 

 : 1672 – 1652التنمية األقتصادية خالل فرتة  

ومبوجبه تم تحديد امللكية الزراعية  1652لعام  22تم ترشيع قانون اإلصالح الزراعي رقم 

ء وما رافق ذلك واإلستيالء عىل ما يزيد عن ذلك التحديد ، أال أن تباطؤ عملية اإلستيال 

القانون من تناقضات يف السياسة اإلنتاجية الزراعية أدى إىل ترشيع قانون اإلصالح الزراعي 

الذي خفض الحد األعىل للــمـــلكيــة الـزراعـــيـــة لألرايض املروية  1672لسنة  117رقم 

 من 

 .  1( هكتار 152 – 12) 

 :  1622 – 1672التنمية اإلقتصادية خالل فرتة 

وضمت  1674 – 1672لقد تم التاكيد عىل القطاع األشرتايك والخاص يف خطة التنمية القومية 

تلك الخطة مرشوعات تعود إىل كال القطاعني . أن مشاريع القطاع اإلشرتايك تنقسم إىل 

مجموعتني ، األوىل  هي املرشوعات املركزية للحكومة ، حيث متول عن طريق إيرادات 

  .الحكومة بشكل رئييس

  

                                                            
 د. سميرة كاظم الشماع –( مشكلة الصناعة في العراق  1
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أما املجموعة الثانية فانها تتضمن املرشوعات العامة التي تعمل عىل متويل نفسها ذاتياً . مثل 

رشكة النفط الوطنية واملواينء العراقية والكهرباء الوطنية . لقد اعيد النظر بالتخصيصات 

( مليون ديناراً  527الكلية لهذه الخطة حيث تم زيارة تلك التخصيصات من حوايل ) 

 مليون ديناراً .  1.156ىلإ

 

 التنمية اإلقتصادية واإلقتصادات النفطية والتخطيط اإلقتصادي يف العراق : 

تتميز البلدان النفطية بأنها دوالً ريعية أي أنها تحصل عىل الريع من خالل إستغالل الرثوة 

لنفطي يف الناتج النفطية فيها وما مييز هذه البلدان ارتفاع نسبة مساهمة اإلنتاج املعدين أو ا

املحيل اإلجاميل وهذه النسبة تكون أعىل عند أخذها كنسبة يف صادرات تلك البلدان لذلك 

يعد قطاع تصدير النفط واملعادن القطاع األكرث أهمية يف تلك البلدان . إن أهداف التنمية 

نامية اإلقتصادية يف اإلقتصادات املصدرة للبرتول واملعادن هي كبقية أهداف البلدان ال

األخرى تتضمن معدالت عالية لنمو الدخل القومي وإعادة توزيع الدخل من أجل القضاء 

عىل الفقر وخلق فرص العمل املنتج لسكان تلك البلدان . ولكن الهدف األهم والذي يعد 

محوراً لألهداف األخرى وهو تحول اقتصادات معتمدة عىل البرتول واملعادن إىل اقتصادات 

 النشاطات اإلقتصادية وهذا التنوع يقود إىل الهدف األساس يف رفع مستوى أكرث تنوعاً يف

 املعيشة لسكان تلك البلدان .
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أن البلدان املصدرة للبرتول واملعادن تشرتك يف فائدة استغالل مواردها وذلك الن تلك 

العمليات  العملية تزودنا باإليرادات التي ميكن أن نوظفها لألغراض التنموية من خالل متويل

اإلستثامرية من جهة واعتبارها مصدراً للصناعات التي يعتمد عىل املعادن أو البرتول من 

جهة أخرى . إال أن اإلقتصادات البرتولية واملعدنية تعاين من مشكالت مشرتكة وهي أن 

الطلب عىل صادرات تلك البلدان من النفط واملعادن غري مستقر يف املدى القصري وهذا يؤدي 

 تقلبات يف إيرادات الصادرات مام يعيق عمليات تنفيذ اإلستثامرات يف تلك البلدان إىل

باإلضافة إىل مشكالت الحصول عىل الريع من إستغالل تلك املوارد واملشكلة األكرب التي 

تواجهها اإلقتصادات املصدرة للبرتول واملعادن هي أن البرتول واملعادن موارد ناضبة غري 

ه املشكلة لها إنعكاساتها عىل سرتاتيجية التنمية األقتصادية بحيث يتم متجددة . إن هذ

اإلختيار املناسب لتلك اإلسرتاتيجية عىل ضوء حقيقتني األوىل أن إيرادات النفط التي متول 

معظم النشاطات التنموية يف البلدان املصدرة للنفط ال ميكن اإلعتامد عليها كمصدر دائم 

مورد ناضب . وأن إيرادات النفط هذه من جهة نظر البلدان  للتمويل وذلك الن النفط

املصدرة للنفط ال تعد دفقاً مستمراً من الدخل ، ولكنها قيمة نقدية لخزين من رأس املال 

الذي يتحول من كونه إحتياطات نفطية إىل شكل آخر هو األرصدة املالية . والحقيقة الثانية 

النفط غري املرغوبة مثل الضغوط التضخمينة وإرتفاع  أن النتائج املرتتبة عىل عملية تصدير

التكاليف وكرثة عدد السكان يف املناطق الحرضية وغريها قد عانت منها معظم البلدان 

 املصدرة للنفط . 
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.أشارت دراسة إىل أن األموال التي تحصل من بيع املوارد  1ففي أحد مؤمترات األمم املتحدة

كال أخرى من رأس املال مساويه أو أكرب قيمة من األصل الناضبة يجب أن تحول إىل أش

وخاصة إىل صناعات أساسية وقوة كهربائية ونقل ومواصالت وغريها أما تحويل تلك املوارد 

 الناضبة إلغراض اإلستهالك الجاري فإن ذلك ال يقود إىل التنمية اإلقتصادية .

بذل الجهود للتعامل مع موارد النفط والعراق كاحد األقطار األكرث املصدرة للنفط يسعى إىل 

الخام بعقالنية وخاصة بعد تأميم النفط والتخلص من تحكم الرشكات اإلحتكارية وإرتفاع 

 أسعار النفط الخام يف السوق الدولية وهذا مل يروق ألمريكا والدول اإلمربياليه .

ة أن العرض من يف حديث عن سياسة العراق النفطية ذكر الرئيس صدام حسني يف فرته سابق

النفط العراقي ميكن أن يتلخص بشعار بأن واحداً من آخر برميلني ينتجان يف العامل يجب أن 

يأيت من العراق ، وهذا يعني أننا يجب أال نستنفذ ثروتنا النفطية مبكراً ولكن أيضاً يجب أال 

النفط كمصدر  يكون آخر برميل عراقياً ، وذلك الن العامل يف فرتة متقدمة من الزمن سيرتك

رئيس للطاقة إىل مصدر آخر جديد نتيجة التطور العلمي والتقني . أن هذه النظرة العميقة 

إىل الرثوة الناضبة تربز ما اتخده العراق من قرارت تتعلق بتخصيص إيرادات النفط ألغراض 

ها اإلستثامر التنموي . لذلك يحدد السيد الرئيس صدام حسني السياسة النفطية للقطر بأن

تقوم عىل أساس أن ننتج مبقدار ما نحتاجه للتنمية ومبقدار ما يغطي اإللتزامات القومية 

 وعالقات الصداقة مع دول العامل .
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أن قطاع النفط يف معظم البلدان املنتجة يستخدم تقنية متقدمة مام يجعل هذا القطاع 

يف معظم اإلقتصادات املنتجة كثيف رأس املال وقطاعاً منعزالً عن بقية القطاعات اإلقتصادية 

. فقد لوحظ يف سياق عمليات اإلنتاج يف القطاعات اإلنتاجية عدا النفط أن نشاطات 

األستكشاف قليلة التكامل مع قطاع النفط . وبعبارة أخرى فإن الرابطة الخلفية بني قطاع 

طلبها عملية والقطاعات األخرى بقيت ضعيفة مبعنى أن السلع الرأساملية واملهارات التي تت

اإلستكشاف النفطي غري متوفرة يف معظم البلدان املنتجة فهي مستوردة من الخارج  لذلك 

فإن الرابطة الخلفية كانت بشكل رئييس مع إقتصادات خارجية . ومن ناحية أخرى أن 

القابلية اإلنتاجية مثل نقل وتسويق النفط قد تم أكتسابها إىل مديات أبعد أو أكرب وذلك من 

 ل زيادة نسبة مساهمة أبناء البلدان املنتجة يف تلك النشاطات .خال

أما الروابط األمامية لقطاع النفط متمثلة بعمليات تصفية النفط والصناعات البرتوكيميائية 

كان من املتوقع أن تكون متطورة ، إال أن التوسع يف تصفية النفط ويف الصناعات 

ات تقنية عالية واملهارة الفنية مام يقلل من قوة البرتوكيمياوية يتطلب سلعاً رأساملية ذ

 الروابط األمامية .

ولكن ميكن القول أن الدول التي أممت النفط مثل العراق والجزائر ميكنها أيجاد روابط 

 1أمامية قوية للصناعات النفطية املختلفة 
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املنتجة للنفط هو  أن الدور األقوى الذي ميكن أن يلعبه قطاع النفط يف اإلقتصادات النامية

ما ميكن أن نسميه الرابطة املالية القوية ، حيث يوفر قطاع النفط األموال الالزمة لتخصيصها 

لربامج اإلستثامر التنموي . وهذا ما جعل دور قطاع النفط كمحرك للتنمية اإلقتصادية يف 

بط األمامية البلدان املنتجة يف تحسن مستمر حيث يشهد هذا القطاع تغرياً يف قوة الروا

والخلفية . وهكذا وعىل مستوى الدخل القومي وبواسطة الرابطة املالية لقطاع النفط أصبح 

من املمكن للتخصيصات التنموية أن تتم بإستخدام إيرادات النفط وهذا يؤدي إىل الحصول 

ة عىل معدالت عالية يف منو الدخل القومي .ولكن منو الدخل القومي غري كايف حيث أن التنمي

أإلقتصادية املطلوبة تشمل أكرث من حالة النمو يف الدخل فهي تتطلب إىل جانب ذلك 

تحوالت أساسية يف هيكل األقتصادات النفطية وكذلك تحوالت تقنية وإجتامعية ومؤسسية 

.لذلك أصبحت مسألة اإلستثامر املحيل يف جانبيه املادي والبرشي مسألة رضورية ، 

 زيادة الدخل القومي يف املستقبل وتفضله البلدان املصدرة فاإلستثامر املحيل يساهم يف

للنفط. ومن ناحية أخرى فإن اإلستثامر املحيل يعد القناة الرئيسة التي يستطيع البلدان 

املصدرة للنفط من خاللها تنويع النشاط اإلنتاجي فيها وكذلك تنويع الصادرات وبذلك يكون 

ىل النفط كمصدر للدخل . باإلضافة إىل هذه اآلثار بإمكان تلك البلدان تقليل اإلعتامد ع

اإليجابية لعملية تنويع النشاط اإلقتصادي يف البلدان املصدرة للبرتول فإن تلك العملية 

تتضمن بعض اآلثار اإليجابية األخرى مثل التقليل من حالة عدم إستقرار الصادرات والحصول 

وكذلك الحصول عىل الخربة واملهارة للعامل  عىل اإلستقالل اإلقتصادي واإلعتامد عىل الذات

واملنظمني املحليني من خالل عمليات اإلستثامر مام يؤدي إىل منو يف إنتاجية العمل يف املدى 

 البعيد .
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إن هذه اإلسرتاتيجية التنموية تؤدي إىل تنمية إقتصادية متواصلة ورسيعة من خالل التغريات 

للنفط . فالتنمية األقتصادية الحقيقية تعني أن جميع الهيكلية يف اإلقتصادات املصدرة 

القطاعات ) السلعية والخدمية ( وجميع أقاليم البلد تصبح متقدمة تقنياً ولكن قد ال تكون 

مبعدالت متساوية، حيث تعني التنمية التغري يف الحقل اإلقتصادي بشكل غري متساو ، ولكن 

ي أن دالة اإلنتاج تتغري بإستمرار وأن رأس املال يف ذات الوقت تبقى التنمية يف حقيقتها تعن

يرتاكم بشكل مستمر يف كل قطاعات اإلقتصاد الوطني ويف كل أقاليمه ، وهذا ما يربر أن يتم 

 اإلهتامم بإلستثامر يف قطاعات اإلقتصاد الوطني إضافة إىل القطاع النفطي .

اتيجيات التنمية اإلقتصادية وتتعرض عملية إستثامر إيرادات الصادرات النفطية ضمن إسرت 

لبعض البلدان النامية املصدرة للنفط إىل محددات وقيود من أهمها ضعف القابلية 

اإلستيعابية لتلك البلدان عىل إستخدام تلك إيرادات يف إستثامرات إنتاجية ومن هذا يبدو 

كافياً لتنفيذ  واضحاً أن وفرة العملة الصعبة أو رأس املال هي رشطاً رضورياً ولكن ليس رشطاً 

اإلستثامرات التنموية ، وهناك عنارص مكملة لعنرص رأس املال مثل بعض املواد الخام 

والعمل املاهر واملنظمني والهياكل اإلرتكازية والعوامل األخرى التي تقرر القابلية اإلستيعابية 

للنفط ، ، وهذه العنارص هي يف حالة ندرة نسبية يف عدد من البلدان النامية املصدرة 

وبسبب وجود هذه املحددات أو القيود عىل اإلستثامر املحيل املادي مل يكن باإلمكان توسيع 

 ذلك اإلستثامر يف عدد من البلدان املصدرة للنفط ، 
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مام دعى تلك البلدان أن تخصص نسبة كبرية من إيرادات النفط لإلستثامر البرشي مبارشة ، 

يف اإلستثامر هي أن اإلستثامر يف املوارد البرشية كإسرتاتيجية  واملربرات األساسية لهذا اإلتجاه

أكرث مرونة من اإلستثامر املادي . باإلضافة إىل أن اإلستثامر يف املوارد املشار إليها قليل التأثر 

بالقرارات أو السياسات الخارجية . وأنه ال ينتج عن هذا النوع من اإلستثامر آثار التضخم 

 ل من اإلستثامر املادي .السلبية التي تحص

أن تضع جهوداً متميزة وكبرية يف توضيح  1632وقد أستطاعت قيادة الحزب والثورة بعد عام 

 – 1673( و ) 1675 – 1672وتنسيق سياسات التنمية اإلقتصـــادية وخاصــــــــة الخطتني ) 

إىل الوصول إىل  ( ، حيث كانتا من أكرث الخطط التنموية تقدماً وطموحاً يف الوصول 1622

األهداف املرسومة فيها . حيث تم ألول مرة التنسيق بني السياسة النقدية والسياسة املالية 

متوز  17وسياسة التجارة الخارجية . ما مييز التخطيط اإلقتصادي يف القطر العراقي بعد ثورة 

إلقتصادية املجيدة أن قيادة حزب البعث العريب اإلشرتايك للتحوالت السياسية وا 1632

واإلجتامعية يف القطر أضفت مرحلة جديدة من مراحل التخطيط اإلقتصادي حيث أصبح 

معنى التنمية اإلقتصادية أكرث وضوحاً وفهامً من املراحل السلبقة للتخطيط يف القطر ، كام 

أضافت تلك الخطط أبعاداً جديدة ملفهوم التنمية اإلقتصادية ، حيث تم التأكيد عىل معنى 

للتنمية يأخذ بنظر اإلتبار خصوصية التجربة العراقية يف مجال التنمية بإعتبار أن جديد 

القطر العراقي من األقطار النامية املصدرة للنفط الذي يعد من املوارد الناضبة ، لذلك فإن 

النظرة الجديدة ترى أن التنمية تعني تقليل اإلعتامد عىل تصدير النفط الخام ، حيث أن 

 قتصادي يتطلب معدالً عالياً ورسيعاً من النمو اإلقتصادياإلستقالل اإل 
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وكذلك وضع األسس ملجتمع صناعي قوي وبرنامجاً صناعياً يركز عىل إستخدام املواد الخام  

وموارد الطاقة املتوفرة لفائدة القطر العراقي . باإلضافة أن هناك فهامً أكرث لحقيقة أن تقليل 

أن يتم إال عن طريق تنمية الصادرات التي تعتمد بشكل أسايس اإلعتامد عىل النفط ال ميكن 

 عىل املوارد املتوفرة يف القطر العراقي .

وأشار السيد الرئيس صدام حسني إىل أبعاد تجربة التنمية األقتصادية يف القطر العــراقي 

 فقال ) أن إنطالق التنمية من فهم عميق للصلة بني القومي والوطني وأن تكون حركتها

مناسبة مع مقتضيات الثورة التكنولوجية واإلنتاج األكرب فإن هذه التنمية تصبح يف حاجة إىل 

العالقات الوحدوية مع األقطار العربية و مبا يف ذلك تلك األقطار التي تكون أدىن يف مستوى 

التقدم ومستوى املعيشة ألن مثل هذه التنمية تحتاج إىل أيدي عاملة وإىل سوق واسع 

أولية ، وتوسيع فرص إتصال بني العامل وقاراته وأمور أخرى مام ال تتيحه الظروف ومواد 

 القطرية (.

لقد كان لقرار تأميم النفط األثر البالغ يف دفع عجلة التنمية اإلقتصادية يف القطر بخطى 

رسيعة ساعدت عىل تحقيق طموحات الثورة يف تحقيق معدالت عالية من معدالت النمو 

ستويات املعيشة . ومن جهة أخرى تضمن التخطيط الشامل توسعاً يف الهياكل اإلقتصادي وم

األرتكازية مثل التعليم والنقل واملواصالت والخدمات الصحية واإلسكان وغريها من الحاجات 

الرضورية . أن هذا النمط من التخطيط الذي يعتمد أسلوب التكامل بني القطاعات 

إلختناقات يف عرض عنارص النتاج واإلختناقات األخرى اإلقتصادية ، يستهدف التخلص من ا

 ويقود إىل التنسيق بني القطاعات األقتصادية .
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يف حديثه عن تجربة الحزب يف العراق قال السيد الرئيس صدام حسني يف وقت سابق أن 

أسلوب التعقيب أي األستنساخ التقليدي للحركة سيجعل فاصلة التخلف قامئة أن مل يزدها 

ا وبني الدول املتقدمة علينا . أذن أن نسلك طريقاً جديداً ألن ثورتكم هي ثورة الطريق بينن

الجديد ، ثورة الطريق املتميز والخاص املتفاعل بقنوات أفقية مع فكر وتجارب العامل ومع ما 

 يقرتحه العقل البرشي علم وتقنية ومع حضارات العامل كذلك .

بة العراقية هو النظرة إىل النشاط الخاص وأهميته ويف أن ما مييز الطريق الخاص يف التجر 

هذا املجال يقول السيد صدام حسني ) النشاط الخاص يف مفهوم حزبنا سيستمر وسريافق 

 النشاط األشرتايك إىل األبد ويشرتكان معاً يف ظل املجتمع األشرتايك ( .

نمية األقتصادية يف القطر وهكذا سيكون للقطاع الخاص دوراً مهامً ومركزياً يف عمليات الت

العراقي بحيث ال يتعارض مع الطريق األشرتايك . كام يجب أن يخضع لتوجيهات الدولة 

وخالل السياسات املرحلية لعمليات التنمية األقتصادية . وأخرياً ميكن أن نحدد أبعاد عملية 

 التنمية األقتصادية يف القطر العراقي حيث متثلت يف : 

ل القومي والعمل عىل إستمرار تصاعده من أجل تأمني قدرة إقتصادية رفع مستويات الدخ

تعزز مستلزمات الدفاع عن السيادة وتحقيق املزيد من الرفاه يف املستوى املعايش والتقدم 

 الحضاري وذلك بإستكامل بناء القاعدة املادية والتقنية لإلقتصاد الوطني .

 وفق أسس متجددة ألحداث تغريات جوهرية تعبئة التنمية لخدمة أغراض التحول اإلشرتايك

يف زيادة مستلزمات اإلنتاج ، ورفع إنتاجية العمل ورأس املال املستثمر وإستغالل املوارد 

املتاحة أفضل إستغالل ممكن .توجيه اإلستهالك وفقاً ملتطلبات منو اإلقتصاد الوطني وذلك 

 اتها القطاعية .بالتنسيق واملوازنة بني معدالت النمو اإلجاملية ومكون
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تنويع بنية الجهاز اإلنتاجي وتنويع التصدير وتغيري بنية التجارة الخارجية مبا يعزز اإلستقالل 

 اإلقتصادي .

ويف اطار تلك األبعاد فإن األقتصاد العراقي خطى خطوات رسيعة يف مجال التنمية اإلقتصادية 

 . مستهدفاً تضيق الفجوة بينه وبني اإلقتصادات املتقدمة

وكل ذلك أيضاً مل يروق ألمريكا وحلفاءها فشنوا حربهم عىل منجزات العراق بتهمة مكافحة 

اإلرهاب وهاهم يرتكون العراق تحرتق وتسبح يف بحر من الدماء وكانت حجتهم تطوير 

 العراق وحقوق اإلنسان وحرية الشعب ومل يتحقق للعراق وشعبه يشء من هذا القبيل .

 ـر الـخـمـيـنـيالـرئـيـس صـدام وفـك

 كان هناك تناقض بني فكر الرئيس صدام حسني والخميني نستعرضه كام ييل : 

 أوالً : التناقض السيايس واملذهبي يف تاريخ إيران 

إن الشعب اإليراين الذي تقبل اإلسالم فرتة طويلة من التاريخ اإلسالمي والذي أخرج للعامل 

موا بصدق ومسئولية ، منذ قهر التتار املغول اإلسالمي نخبة من أطهر العلامء الذين خد

العامل اإلسالمي تعرض الشعب اإليراين ملوجات من الغزو العقدي واملذهبي عمقت فيه 

 1جذور املذهبية الشعوبية
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ويف هذا يقول أحمد أمني رحمه الله : أن الفرس كانوا ينظرون إىل ملوكهم كأنهم كائنات 

الناس ، وخصهم بالسيادة وأنه أيدهم بروح من عنده ، فهم إلهية اصطفاهم الله للحكم بني 

ظل الله يف أرضه ، أقامهم عىل مصالح عباده ، وليس للناس قبلهم حقوق وللملوك عىل 

الناس السمع والطاعة ، وهو معنى يشبه ما عرف يف أوروبا بنظرية الحق اإللهي ، التي 

أحمد أمني عن األستاذ ) برون ( قوله : سادت يف القرنني السادس عرش والسابع عرش ، وينقل 

مل تعتنق نظرية الحق اإللهي بقوة كام اعتنقت يف فارس يف عهد امللوك الساسانية ، وقد كان 

األكارسة يزعمون أن لهم الحق وحدهم يف أن يلبسوا تاج امللك مبا يجري يف عروقهم من دم 

 الم .إلهي . بهذا املفهوم السيايس املوروث إعتنق الفرس اإلس

وعندما ما دخل اإلسالم إيران أصطدم بهذه األفكار السياسية املختلطة باملعتقدات الوثنية 

وقد كان من الصعب إقتالع هذه األفكار الراسخة يف النفسية اإليرانية منذ عرشة قرون ، كان 

آخرها القرون األربعة التي إنفردت فيها عائلة آل ساسان بحكم البالد فظهرت آثارها يف 

العهد اإلسالمي يف صورة التشيع التي تقوم عىل الحق الورايث لألمئة ورفض فكرة األختيار 

الشعبي للحاكم ، فإذا كانت فكرة إنتخاب الخليفة جاءت متمشية مع دميقراطية املسلم 

 العريب ، أال أنها مل تظهر يف نظر الفرس إال مبظهر ثوري غري مطابق لطبيعة األشياء 

  



49 

 

 

" بروكلامن " أن الطريقة التي مات بها الحسني قد عجلت يف عملية التطور ويرى املؤرخ 

الديني للشيعة ، فقد أذكت روح التشيع وجعلتهم يوحدون صفوقهم السياسية حتى 

يستطيعوا أن يكونوا قوة فعالة يف امليدان السيايس وهذا هو ما حدث بالفعل إذ قد تحول 

للعرب واإلسالم بفعل ما صنع مواىل الفرس إذ  برسعة التشيع إىل ظاهرة سياسية معادية

نقموا عىل العرب واملسلمني وقد تحول معسكرهم إىل وكر للحاقدين والناقمني واملرتدين عن 

اإلسالم ثم غالوا يف تقديس اإلمام عىل بن أيب طالب عندما استحرضوا صوراً من التوقري 

 الوثني عند حكام الفرس .

اقض العقدي واملذهبي الذي تعيشه شعوب فارس فانه قد حدث ويف املسلسل التاريخي للتن

م أن تسللت " اإلمامية " حني قامت الدولة الصفوية بعد إعتناق " إسامعيل  1644يف عام 

الصفوي " ملذهب اإلمامية وأشاع إسامعيل الصفوي مذهباً ال عالقة له بأصول املذهب 

مور توتراً يف العامل اإلسالمي بظهور الدولة التاريخي بل وال عالقة له باإلسالم وقد زادت األ 

الصفوية يف إيران ، وتطلع هذه الدولة إىل حكم العامل اإلسالمي ونرش املذهب الشيعي 

بالقوة ، ولكن كيف قامت هذه الدولة وما هي الدوافع الكامنة وراء تدخلها يف شئون الدول 

زعامة العامل اإلسالمي ؟ ولإلجابة عىل اإلسالمية ؟ وما هي األسباب التي دعتها إىل التطلع ل

هذه التسانالت علينا أن نلم بهذه األمور يف إيجاز بحكم أن ما يجرى اليوم يف العامل 

 . 1اإلسالمي عىل يد اإلمامية فإمنا هو إستمرار لهذه البدايات
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 ثانياً : أطامع الدولة الصفوية 

ل ويدعى صفى الدين األردبيىل أن يجمع استطاع أحد الزعامء الشيعة األثنى عرشية يف أردبي

حوله رهطاً من العشائر الرتكامنية حديثة العهد باإلسالم ، فتحلقوا حوله وكرث عددهم مبرور 

األيام ال سيام بعد أن ادعى أن نسبه يصل إىل اإلمام موىس الكاظم من نسل الحسني رىض 

تهم بالقبائل واألتباع واضطر الله عنه ، واستمر أبناءه وحفدته من بعده من توثيق عالقا

ملا ينرشه بني  –حفيد صفى الدين األردبيىل من البطن الثالث  –حاكم شريوان لطرد الجنيد 

الناس من بدع فلجا الجنيد إىل حسن الطويل حاكم دولة الشاه البيضاء وعاش هو وأبنانه 

حيث وجدوا أتباعهم وحفدته يف كنف هذه الدولة مبدينة أردبيل ثم انتقلوا منها إىل جيالن 

هـ ( الذي بدأ  622 – 627كرثة ، وكان من بني هؤالء األبناء إسامعيل ) أصبح الشاه إسامعيل 

يجمع أتباع جده مع العشائر الرتكامنية وشيعة إيران واستطاع أن يحصل عىل مبايعة معظم 

لها لسيادته هذه العشائر فأطاح باثنى عرش أمرياً كانوا يحكمون إيران ورشع يخضع إيران ك

.وهذا أراد مؤسس الدولة الصفوية أن يحقق التجانس بني مختلف العنارص يف الهضبة 

اإليرانية فدعا إىل مذهب مخالف إلجامع املسلمني ، ومناقض ملا حوله من الدول اإلسالمية 

والة التيموريني ، ثم تجاوزت  –وأفلح يف تعبئة جنوده روحياً فأخضع يف سنوات قالئل 

راسان فاستوىل عىل أذربيجان وديار بكر ثم العراق وفارس وعىل هذا النحو قامت جيوشه خ

الدولة الصفوية عىل أنقاض الدويالت اإلسالمية يف خرسان والعراقني وتاخمت حدودها 

حدود الدولة العثامنية. وملا كان األناضول من قديم الزمان يعد معرباً تجارياً هاماً بني أوروبا 

القوافل متر عرب الوديان التي تتخلل جباله العالية حتى تصل إىل شواطىء وآسيا ، فكانت 

البحر املتوسط حيث تقوم أساطيل البنادقة والجنويني بتوزيع البضائع عىل مختلف أنحاء 

 أوروبا .
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هذا وقد ورث الصفويون عن فرق الباطنية يف إيران والعراق تراثا يزخر بشتى أنواع التخريب 

بري الفنت ، وكانت فتنة " شاه قوىل " وهي من كربيات الفنت يف التاريخ العثامين واإلغتيال وتد

من تدبريهم . والجدير ذكره أن نتتبع جذورها ونلم بتفاصيلها حتى نتعرف عىل دورهم يف 

 إعاقة املسرية اإلسالمية للعثامنيني .

لنفسها وخلقت  يتضح مام تقدم أن الدولة الصفوية قامت عىل أساس خالف مذهبي ارتضته

عداء مذهبياً بني املسلمني مل يكن نابعاً من إخالص بقدر ما كان يعرب عن أطامع وأحقاد ضد 

املسلمني عىل قدم وساق . ويف املسلسل الطويل ملحنة الشعب اإليراين منذ ابتىل باإلمامية 

ا فاتصل م ثم قام األتراك بغزو إيران ثم ارتدوا عنه 1514غزا السلطان سليم إيران عام 

الربيطانيون بالشاه عباس ووسعوا نفوذهم داخل إيران وقد سقطت إيران تحت حكم 

م ودولة االفشار  1746األفغان وظلت يف اضطراب سيايس حتى قامت الدولة الزيدية عام 

هـ  1115إىل عام  1764م والدولة القاجارية التي امتد حكمها يف إيران من عام  1752عام 

انقالبه العسكري واستوىل عىل إيران ، وقد استمر التنافس بني  حيث أحدث رضا خان

 1النفوذين الرويس واإنجليزي للسيطرة عىل بحر قزوين ومن ثم للسيطرة عىل إيران كلها .
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 ثالثاً : ظهور الخومينية السيايس 

عرب أجواء التناقض اإلجتامعي الذي عاشت فيه إيران مع تدخل القوى األجنبية وذلك بهدف 

أدى بعض جوانب الحضارة والعمران الذي كانت إيران قد قطعت شوطاً خالل العقود 

املنرصمة القريبة ظهر الرتاث العقدي لإلمامية عرب فكر ثوري قاده اآليات بزعامة الخميني 

تحت بريق إعالمي استهدف وقوع ردة حضارية يف عدد من مواقع تجمعات األمم التي 

ذهبية الخمينية تتمثل يف رد الفعل العنيف الذي خدع به تنسب إىل اإلسالم، وكانت امل

الخميني الرأي العام باسم اإلسالم ، فالرجل عىل ضوء سريته وتراثه املكتوب واملسموع ميثل 

تطوراً يف رد الفعل العدواين ملوقف اآليات اإليرانيني الذي أدوا دوراً بشكل مكثف ضد شعب 

( تلميذ ) جامل الدين األفغاين ( عىل إغتيال ) نارص الدين إيران منذ أقدم ) مرزا رضا كرماين 

هـ أبان اإلحتفال مبرور خمسني عاماً عىل سلطة  1212ذى القعدة  12شاه ( يوم الجمعة 

نارص الدين شاه ، ومنذ قام اآليات يف إيران بتكثيف العمل ضد مصلحة الشعب اإليراين 

 خدمة الشعب اإليراين وكادت جهود عندما كان محمد مصدق يناضل لىك يكون النفط يف

مصدق تؤىت مثارها لوال موقف رجال من طراز ) آية الله كاشاين ( ضد مصلحة الشعب 

اإليراين وقد ظلت إيران بفعل الغالة من اآليات مرسحاً للقتال والفنت طوال الحرب العاملية 

الشعب اإليراين كان األوىل حتى أن بعضهم أمعن يف إذكاء لهيب الحرب وبعرثة طاقة وجهد 

 عضواً يف حزب ) توده الشيوعي اإليراين (. 

  



53 

 

وقد أشار إىل ذلك ) لولونشوا فيسىك ( يف كتابه ) الرشق األوسط ( وعزا أسباب املآىس 

واملحن التي كانت تقع بني رضا شاه وبني الشعب اإليراين إىل رجال الدين اإليرانيني وقد 

السيايس والرصاع اإلجتامعي أن أصبح الشعب اإليراين ترتب عىل هذه املراحل من التمزق 

شبه مهيىء ألي جديد عساه أن يعمل عىل أنقاذه من فعل ما صنعه اآليات ضده ملصلحة 

اإلستعامر واألطامع العاملية ، ومن هنا عندما أتيح آلية الله الخميني أن يطفو عىل سطح 

ام إذ متكن مبهارة عاونته معها قوى الحوادث وأن يكون من أكرث اآليات ابهارا للرأي الع

باطنية عديدة بحيث استطاع بنهر من الدماء أن يكيف العالقة بني اإلستعامر الصهيوين وبني 

مذهب الروافض كام استطاع يف ضوء مخطط كبري ضد العامل العريب أشار إىل بعضه يف مقام 

للخميني عىل ضوء تراثه  الثناء عىل الخميني صاحب كتاب ) الثورة اإليرانية ( الذي سجل

وكتبه وفتاويه اآلف الدعاوى املذهبية التي تجعله يف عداد الخوارج األزارقه ال الباطنيه ، 

لكن الغريب هو خداع الرأي العام الذي بهرته الدعاوى الخمينية مغلفة ومخبئة يف ثوب 

ب إيران إىل ديني استطاع أن يشغل الرأي العام العاملي بهذه الفتاوى التي ساق بها شع

  1املهالك

 رابعاً : الخومينى بني املذهبية والثورية 

لقد عرض صاحب كتاب الثورة اإليرانية وهو مقام الثناء عيل الخميني واإلعجاب ببعض فكره 

املتناقض وهو يحرض شعوب املسلمني عىل حكامهم لتدمري حياة املجتمع اإلسالمي ومل 

ـالــــم وانـــــام راح يقول الخميني يف الفتوى رقم يستثني من ذلك النظام العادل أو الـظ

1762  
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) ال يجوز للعلامء واألمئة إدارة املدارس الدينية من طرف الدولة وإدارة األوقاف ألنه يف هذه 

الحالة يتقاضون مرتباتهم ويتقاىض طالب العلوم الدينية مرتباتهم إما من الناس أو من 

 دخل الدولة يف هذه األمور مقدمة لهدم أساس اإلسالم ( .األوقاف أو من الحكومة وألن ت

فالخميني الذي نراه هنا يؤلب الشعوب عىل حكوماتها هو الخميني الذي ميجد نفسه 

ويقدسها ، إنه الخميني الذي كان يروق له ويسعده أن تشيد بفضله كل أجهزة أعالمه 

 الصفات البطولية .والصحف التي استوىل عليها من الصباح إىل املساء وتصفه ب

أن الخوميني الذي كان شخصية مغمورة عندما كان مدرساً للفلسفة يف ) قم ( هو الخوميني 

الذي أدرك متاما أوجه التامثل بني أصول معتقدات الروافض يف القول ) بعصمة اإلمام ( 

مية وما والقول بالغيبة الصغرى والغيبة الكربى والقول بالرجعة وغري ذلك من معتقدات اإلما

يف كتب اليهود من معتقدات تبرش بها الصهيونية املحدثة عن املهدى اليهودى التلمودى 

الذي تقول به األسطورة اليهودية بأنه عندما يرجع سيهدم دمشق حجراً حجراً وعند هذه 

 النقاط يبدو الخلل واضحاً بني الثورية واملذهبية بغري تناغم وانسجام .

األجهزة السياسية التابعة لإلمام ألجهزة االعالم وخطباء املساجد وعىل هذا الطريق أصدرت 

برضورة تحرك القوات املسلحة اإليرانية للزحف عىل العراق واسقاط نظام حكمه ) الذي 

أسقطته الواليات املتحدة ( ، كام قامت القوات الجوية اإليرانية بإخرتاق األجواء العراقية 

م يومياً مع قيام املدافع اإليرانية برضب املدن  1621م إىل عا 1676خالل الفرتة من عام 

والقرى وترويع الناس .كان يبدو ا بجانب العنف والرغبة يف اإلنتقام من العنرص العريب 

واملعتقد السني الذي عليه معظم جمهور أمة اإلسالم تبدو أوضح ما تكون يف فكر الخميني 

 فكرة عنرصية . ومعتقداته الروحية العدوانية بإعتباره باعث
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 خامساً : الجذور العقدية والتاريخية لإلمامية 

إن الدارس يف الجذور العقدية والتاريخية لإلمامية بشكل خام يجد أن اإلمامية ظهرت 

 وتفرعت يف إتجاهات ثالثة واضحة وهي : 

عقيدة األول : القول باإلمام املعصوم والثاين القول بعقيدة ختم األوصياء والثالث القول ب

القداسة اإللهية لعيل رىض الله عنه .وهذه العقائد الثالثة اعتربت علامً خاصاً يطـــلــــق 

 عليه 

) العلم الرسى ( الذي يعرب عن العقيدة الرجعة عند اإلمامية كنوع من اإلعتقاد الخاص الذي 

االته مل يرشعه اإلسالم ومل يقل به أحد من املسلمني حتى من تفلسف منهم و تأثرت مق

 بأالفكار واملبادىء ذات النزعة التجسمية أو التعطيلية .

والالفت للنظر أن املطلع عىل كتاب ) األنوار النعامنية ( لواحد من أمئة الروافض سيقف أمام 

معتقد أسطوري يفرس تلك الظواهر العدوانية التي يقول بها الروافض عرب التاريخ وتعتمد 

عندهم أن يعربوا عنها حتى يف البيت الحرام بالعدوان  عىل أصل خرايف أسطوري وال بأس

 ومامرسة العنف ضد املسلمني أو برفع الشعارات التي ال متت للنشاط الديني بصلة .

من جوانب اإلعتقاد األمامي الذي يشكل مالمح املدرسة اإلمامية  يف العنف ضد حرمات 

 وعدم اإللحاد فيهام . أن ما تناقلته املسلمني وخاصة منها ما يتعلق بقدسية الحرمني الرشيفني

وكاالت األنباء وما صورته الكامريات من اقتحام أنصار املذهب لبيت الله الحرام وقتل 

األبرياء ذات يوم يف تاريخ املسلمني املعارص ألكرب برهان عام تنطوي عليه عقائد هذا املذهب 

. 
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 سادساً : اإلمامية ومنهج العنف الثوري 

من الهجرة ويف الوقت الذي تعلقت فيه قلوب  1427لقول التذكري بأنه يف حج عام من نافلة ا

أمة اإلسالم عىل امتداد قارات الدنيا نحو مكة املكرمة التي يتوجه اليها حجاج بيت الرحمن 

ليك ينطلقوا من بيت الله الحرام يف مكة إىل يوم املوقف العظيم يف عرفة اصطدمت أمة 

وكاالت األنباء يف عواصم العامل أجمع من أن حجاجاً إيرانيني حولوا نسك  اإلسالم مبا تناقلته

الحج التعبدية وشعائره القدسية إىل مظاهرة سياسية أرادوا بها سوق الحجيج ضد الواليات 

املتحدة األمريكية من حول أسوار بيت الله الحرام بالهتاف والصياح . ويف الوقت الذي ميكن 

من أمة اإلسالم أن هتاف الحناجر ضد روسيا أو أمريكا يف ساحة حرم أن يدرك فيه العقالء 

الله وإهامل شعائر الحج يف مواقيته وتعطيل مناسكه لن يسقط أيا منهام ولن يرفع أذاهام 

عن أمة اإلسالم خاصة إذا كان قادة القطيع الصارخ من أصحاب الحناجر الهاتفه واأليادي 

الحج ولياليه ممن يعربون بكل وسائل التعبري عن تقديرهم  املعتدية والعقول الضالة يف أيام

وارتباطهم بل ووالئهم لكل من روسيا وأمريكا عىل السواء ، وكان من األجدر لو صحت 

عقائد ونيات أصحاب رصاخ الحناجر وقادة العدوان يف أيام الحج وسط ساحات حرم الله 

ائدهم ومل يكونوا عمالء وأدوات كان األجدر بأصحابه يف منطق أصحاب العقل لو صحت عق

تخريب أن يتوجهوا بقوتهم إىل قادتهم الذين هم يف األصل أدوات التعبري املقنعة ملصالح 

 الغرب والرشق عىل السواء فيصلحوا من فساد مواقفهم أو يعيدوهم إىل عقولهم .

  



57 

 

 سابعاً : مناذج الغلو العقائدي يف مذهب  الخميني 

فقهية التي قاد بها الثورة الشيعية يف إيران والتي أطاح بعنفها أن الخميني واملدرسة ال

ودمويتها بالعرش األمرباطورى يف إيران تعترب من حوادث العنف السيايس لفكر وعقائد 

هـ . ذلك أنه منذ ثورة اإلمام الحسني فإن اإلمام جعفر  31اإلمامية منذ مأساة كربالء عام 

معظم مراحل تاريخه يقترص يف التجنيد والدعوة عىل هـ والفكر اإلمامي يف  142الصادق 

الجانب املذهبى وإرجاء الثورة ورفع السيف خارج األوطان التي ال يوجد بها املذهب وليس 

لدى الخميني ومجموعة الفقهاء الذين قادهم فكراً ثورياً أو تجديداً أو تنقيحاً أضافوه 

وزمرة الفقهاء الذين عملوا تحت لوائه  لعقائد اإلمامية أي أنه ميكن القول بأن الخميني

شيعة أثنى عرشية تقليديون مل يصححوا الرتاث اإلمامي أو ينقحوه بنظرة نقدية ترفع عن 

املذهب جوانب الغلو التي اندست اليه فهم ممن يقول يف موضوع اإلمامه بالنص والوصية 

يحكم بني الناس قد كلمة ويف هذا يقول الخميني ) أن الرسول وقد استخلفه الله يف األرض ل

الله وحياً أن يبلغ ما أنزل اليه فيمن يخلفه يف الناس وبحكم هذا األمر فقد اتبع ما أمر به 

وعني أمري املؤمنني علياً للخالفة وكان تعيني خليفة من بعده ينفذ القوانني ويحميها ويعدل 

 بعده لكان غري مبلغ رسالته . بني الناس عامال متمام ومكمال لرسالته ولوال تعيني الخليفة من 

والدارسون لشخصية الخميني وتراثه املقروء واملسموع يجدونه " من اإلمامية الغالة " بل 

إنه من الجناح الذي يفضل اإلمئة عىل الرسل واألنبياء والذيم يرون قياس اإلمامة عىل النبوة 

فهي والية عامة إلستمرار زمنها  واعتبار النبوة والية خاصة إلنقضاء زمنها أما اإلمامة بزعمهم

 . 
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أن الخوميني ومام صاغه يف كتابه الحكومة اإلسالمية متثل الرنية لطبيعة السلطة السياسية 

 صيـــغت مواد  1676يف املجتمع وبالفعل بعد سيطرة ثورة الفقهاء يف إيران عىل الحكم عام 

هـ املوافق  1266ذي الحجة سنة  14) الدستور اإلسالمي لجمهورية إيران ( والذي صدر يف 

 م .  1676ترشين الثاين سنة  5

وعىل ضوء ما صاغ الخميني من أفكار وعقائد اإلمامية وما جاء يف دستور الحكومة اإلسالمية 

أصبح يسمى أية الله العظمى وروح الله املرجع الديني األعىل االمام املوسوي الخميني كام 

الطبعة الجديدة املوافق  1627وسع والذي طبع عام تسمى عىل عنوان مرجعه الفقهى امل

هـ تحت إرشاف سفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف بريوت بلبنان واملسمى )  1427

تحرير الوسيلة (  وقد أصبح لإلمام الخميني ) والية األمر وكافة املسؤوليات الناشئة عنها اذ 

ثة أو خمسة من الفقهاء املجتهدين يف حالة أصبح القائد الذي يتكون مجلس القيادة من ثال 

غيابه ومنذ عملت الحكومة اإليرانية بالدستور اإليراين املوسوم بدستور الحكومة اإلسالمية 

ولإلمام الخميني أو من يخلفه سلطات تعيني رأس الجهاز القضايئ والقيادة العامة للقوات 

يس أركان الجيش والقائد العام املسلحة بحيث يكون من حقه وحده التعيني والعزل لرئ

لحرس الثورة وتشكيل مجلس الدفاع الوطني األعىل وتعيني وعزل قادة القوات الثالث 

بالجيش وإعالن الحرب والسلم والتعبئة العسكرية واعتامد نتيجة إنتخاب رئيس الجمهورية 

 وحق عزله وتقرير صالحية املرشحني ملنصبه .
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 فكر الخميني ثامناً : املذهب السيايس يف 

املتتبع لوقائع الثورة اإليرانية منذ قامت عىل يد الخميني ال يتعرفون عىل لون سيايس لها 

بسبب كرثة املتناقضات ومامرسة ألوان القهر والتجاوز املذهبي لكل عرف أو قيمة أو مبدأ 

هور سواء عىل املستوى الدويل أو داخل إيران نفسها وال بأس عند الخميني الذي قال لجم

الشعب بعدم التقية وإهامل بعض أركان املذهب اإلمامي أن ميارسها هو حتى مع القوى 

الدولية وال بأس عنده أن يكون يف موقف إذاعي عدواً لدولة أو نظام ويف موقف رسى أو 

باطني صديقاً ومعرباً عن مصلحة وغاية لهذا النظام كام أنه ال بأس عنده أن يعلن الحرب 

يان سيايس كإرسائيل ثم يتعاون معه ويأخذ منه العون والدعم واملساندة ويف الكالمية عىل ك

الوقت الذي يرفض فيه أن يجلس للتفاهم أو التفاوض مع الطرف العريب أعلن عليه الحرب 

ودمر الكثري من اإلقتصاد وقتل العديد من األرواح يف الوقت الذي يتعاون فيه مع أطراف 

إلسالم بوسائلها التعليمية والتحريفية والعسكرية أن الخميني غري عربية تعلن الحرب عىل ا

 % 11من الشعب اإليراين يف حرب ال ناقة له فيها و ال جمل ورشد  % 4الذي أفني بأفكاره 

من الشعب اإليراين بالجروح والعاهات وعطل منو وتنمية إيران  %3منهم وتسبب يف اصابة 

كل ليلة ينشد اإلسرتخاء أو الفكاهة بارتياد أو  حوايل عرشة أعوام ال بأس عنده أن ينام

مشاهدة أحد منتجات الشيطان األعظم حسب تعبريه ) الواليات املتحدة األمريكية ( وذلك 

عندما دأب يف السنني األخرية من عمره كام تقول املعارضة اإليرانية عىل مشاهدة أفالم 

 الــــكارتون
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الحمر من خالل جهاز الفيديو . هذا الخميني صاحب ) مييك ماوس ( ورعاة البقر والهنود 

األلوان السياسية املتناقضة واملذهب الديني املتناقض هو الذي أجرت معه مجلة ) شبيجل ( 

م تحقيقاً صحفياً للوقوف عىل منهجه الثوري يف الحرية  1672/  11/  7اإلملانية يف يوم 

أن الحكومة التي ندعو اليها هي حكومة  ونظام الحكم وقد رصح الخميني للمجلة قائالً : )

الجمهورية اإلسالمية وهي قامئة عىل الحرية والدميقراطية والعدالة ( .ثم استطرد خميني 

يقول للمجلة : ) أن املجتمع الذي نبرش له سيكون مجتمعاً متحرراً وسيتم أنهاء كل أنواع 

 الكبت والقمع واإلختناق ( .

لصحيفة الجارديان كالما شبيها مبا قاله ملجلة شبيجل  1672/  11/  1وكان قد قال يوم 

 األملانية إذ أطلق صيحته املشهورة ) يف إيران اإلسالمية ستكون جميع األحزاب حرة ( .

وبعد توىل السلطة يف إيران وجه خميني خطابا من أصفهان حيث كان يخاطب ضباط القوة 

ع القوى الوطنية محذراً من مخالفته أو م فوجه حديثه إىل جمي 1676/  6/  16الجوية يوم 

الخروج عىل سلطانه حني قال ) عليكم جميعاً أن تسريوا خلف والية الفقيه واال سوف متحون 

من الوجود ( وبعد مصادرة حرية الصحافة وحظر نشاط األحزاب رفض خميني كل من مل 

مــــــيــة قال يف خطاب يف ينضو تحت سيطرة ما أســــمــــاه الـــجـمـهـوريـة اإلســـــــال 

 مدينة ) قم ( 

) أن الذين مل يصوتوا للجمهورية اإلسالمية سنعاملهم كمنافقني ونقىض  1676/  2/  14يـــوم

 عليهم ( .
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ومل يرتدد الخميني بعد أن كان قد سيطر عىل البالد من توجيه التهديدات ففي مدينة ) قم ( 

أين أوصيكم أيها املعارضون بأالتعقدوا اإلجتامعات  يقول يف خطاب له ) 1676/ 11/12ويوم 

 وال ترثثروا وال توزعوا املنشورات هال تجرأتم وأخرجتم رننسكم سأصغعكم عىل وجوهكم ( 

 

كانت هذه املقدمات من أسباب دوافع الحرب العراقية اإليرانية أو حرب الخليج األوىل 

 الراحل صدام حسني . والتي قادها يف إيران الخميني ويف العراق الرئيس
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 حرب الخليج األوىل " العراقية اإليرانية "

 

كام بينا سابقاً ، تدهورت العالقات بني العراق وإيران إثر قيام الثورة اإلســالمــــــيـة 

 اإليرانية 

. وكان الهجوم العراقي عىل األرايض اإليرانية بداية لــــحـرب دامــت ثـمـــانــي  1676عام 

رد العراق عىل سلسلة من املناوشات مع إيران بتصعيد استحال  1622.ففي أيلول 1سنوات

 إىل غزو بري واسع النطاق ملحافظة خوزستان الحدودية اإليرانية الغنية بالنفط .

 

ويف نهاية الشهر ذاته مزقت بغداد إتفاق الجزائر الذي وقعه صدام حسني ، نائب الرئيس 

. واستعاد العراق نصف شط العرب الذي تنازل عنه  1675ام العراقي آنذاك مع شاه إيران ع

 إليران مبوجب ذلك اإلتفاق .

لقد إستبدلت الثورة  2وما أن بدأت الحرب حتى رشعت قوات البلدين بحملة قصف متبادل 

 اإليرانية نظام حكم الشاه رضا بهلوي املوايل للغرب واملدعوم من قبله بنظام إسالمي . 

رضة الشيعية يف العراق حتى وصلت ذروتها يف محاولة إغتيال طارق عزيز وقد تصاعدت املعا

 . 1622، نائب رئيس الوزراء ، يف إبرايل عام 

لكن وجهات النظر حول الدافع للغزو العراقي ألرايض البلد املجاور تفاوتت بني اإلعتقاد بأن 

ملنطقة من تصدير الثورة السبب هو التململ الشيعي الداخيل ، والرغبة يف الدفاع عن بلدان ا

 اإليرانية ، ومجرد إنتهاز فرصة ضعف إيران بعد الثورة لتحقيق املزيد من النفوذ والسلطة .

  

                                                            
 موقع جوجل . –صحف دولية  –مركز البحوث في الجامعة األردنية  –إنترنت  1
 د. محمد سليمان الدجاني ود. منذر سليمان الدجاني . –السياسة نظريات ومفاهيم  2
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 الـحــرب الـكـيـمـاويـة

وغاز األعصاب ) التابون ( ،  1622يعرف أن العراق إستخدم غاز الخردل إعتباراً من عام 

وذلك أثناء مـــــــواجــــــهته ما يسمى  1625الذي يقتل ضحاياه خالل دقائق ، اعتبارا من 

بـ " هجامت املوجات البرشية " التي استخدمتها القوات اإليرانية بزخ أعداد كبرية من 

استخدمت بغداد أسلحتها  1622املتطوعني غري املدربني لكن املوالني للحكم اإليراين .ويف عام 

د ، حيث وقفت بعض امليليشيات الكردية إىل الكياموية ضد األكراد العراقيني يف شامل البال 

 جانب الهجوم اإليراين .

مارس من ذلك العام قنابل تحتوي عىل غاز الخردل  13وقد ألقت الطائرات العراقية يف 

 والسارين والتابون عىل مدينة حلبجة الكردية .

" وهي  كام استخدمت األسلحة الكياموية خالل ما أطلقت عليه بغداد " عمليات األنفال

 حملة نفدت خاللها سياسة األرض املحروقة عىل مدى سبعة أشهر .

وقد أصدر مجلس األمن قراراً ضد إستخدام العراق للسالح الكياموي . لكن الواليات املتحدة 

وغريها من الدول الغربية مل توقف مساندتها السياسية والعسكرية لبغداد إال يف املراحل 

 ية العراقية .النهائية من الحرب اإليران

 -الدعم الغريب للعراق ضد إيران :

تقاربت العالقات بني الغرب والعراق يف فرتة الحرب ، وبلغ هذا التقارب ذروته بتدخل 

 الغرب يف الحرب إىل جانب العراق .
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كان الغرب يخىش من تزايد قوة النظام اإلسالمي للمرشد الروحي للثورة اإليرانية آية الله 

اد أن يحول دون إنتصار إيران يف الحرب . وأزالت الواليات املتحدة العراق من الخميني وأر 

. وبعد عامني أعادت عالقاتها الدبلوماسية مع  1621عىل قامئة الدول الراعية لإلرهاب عام 

 بني العرب وإرسائيل . 1637بغداد بعد أن كانت قد قطعتها منذ حرب يونيو عام 

 

لحليف الرئييس للعراق هو املصدر الرئييس ألسلحته . إال أن عدة وكان اإلتحاد السوفييتي ، ا

دول غربية من بينها بريطانيا وفرنسا والواليات املتحدة أمدت العراق باإلسلحة واملعدات 

العسكرية ، كام تبادلت واشنطن املعلومات اإلستخباراتية مع نظام الرئيس العراقي صدام 

 حسني .

ا ، التي تتلخص يف الكشف عن قيام الواليات املتحدة ببيع أسلحة كونرت  –إال أن فضيحة إيران 

إىل إيران رساً أمالً يف الحصول عىل مساعدة إيران يف إطالق رساح رهائن يف لبنان أثارت خالفاً 

 1بني الواليات املتحدة والعراق

ت النفط ويف املراحل النهائية من الحرب ، حول العراق وإيران نريان أسلحتهام إىل ، ناقال 

التجارية يف الخليج لتخريب مكاسب كل منهام من الصادرات النفطية . وأرسلت الواليات 

املتحدة وبريطانيا وفرنسا سفنها الحربية إىل الخليج لرتافق عدة ناقالت نفط كويتية كانت 

 تواجه هجامت إيرانية كام وضعت عليها أعالماً أمريكية .

  

                                                            
    زياد أبو غنيمة –السيطرة الصهيونية على وسائل اإلعالم العالمية  1
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ل " دمرت الواليات املتحدة عدداً من منصات النفط اإليرانية ومع تطور " حرب ناقالت البرتو 

شخصاً فيام قالت واشنطن أنه حادث نتيجة الخطاً  162كام أسقطت طائرة ركاب إيرانية تقل 

 -.أما عن الرئيس صدام وعالقته بالواليات املتحدة آنذاك نورد ما ييل :

رب العراقية اإليرانية يف أفضل حالتها كانت العالقة بني الواليات املتحدة والعراق إبان الح

خاصة يف ظل إدارة الرئيس رونالد ريغان ، والسبب يف ذلك يرجع إىل أن الواليات املتحدة 

أرادت يف تلك الفرتة أن يلعب العراق دور املقيد للنفوذ املتنامي إليران وثورتها اإلسالمية 

يضاف إىل ذلك السبب خوف التي قضت عىل حكم الشاه أقرب حلفائها يف املنطقة ، و

الواليات املتحدة عىل مصادر النفط خاصة يف السعودية والكويت من أن تؤدي تلك الثورة 

 إىل زعزعة أنظمة الحكم يف دول الخليج عامة ويف هاتني الدولتني عىل وجه الخصوص .

 أما صدام حسني فقد كانت له مصالحه الخاصة آنذاك يف مد جسور التعاون مع الواليات

املتحدة ، فقد كان هو أيضاً يخىش عىل سلطته من امتداد أفكار الثورة اإليرانية خاصة يف 

 أوساط الشيعة واألكراد وتأثرهم بفكر الخوميني ومد هذا الفكر إىل العراق .

أن رفعت وزارة الخارجية إسم العراق  1621ولذا كان من أهم ما فعلته اإلدارة األمريكية عام 

الراعية لإلرهاب ليك تتمكن واشنطن قانوناً من تزويد بغداد بالسالح من قامئة الدول 

 واإلعتامدات الزراعية ووسائل الدعم األخرى يف حربه عىل إيران .

 1627كذلك قبلت إدارة الرئيس ريغان إرصار العراق عىل أن الغارة الجوية العراقية ، عام 

لفرقاطة يو إس إس ستارك ، كانت حادثاً بحاراً أمريكياً عىل منت ا 27والتي تسببت يف مقتل 

عرضياً وتغافلت عن استخدام صدام لألسلحة الكيميائية ضد القوات اإليرانية وضد األكراد 

 العراقيني خالل حملة األنفال املشهورة .
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وتشري صحيفة واشنطن بوست إىل أنه أثناء مراجعة كم كبري من وثائق الحكومة األمريكية  

ها مؤخراً ، كشفت عن قيام إداريت الرئيس ريغان وبوش األب مبوافقتهام عىل التي أطلق رساح

تزويد العراق بدعم استخبارايت ولوجستي وإصدارهام األوامر ببيع مواد للعراق ذات 

والتي شملت مواد كيميائية وجرثومية ، بل وحتى  –عسكري ومدين  –استخدام مزدوج 

 1الجمرة الخبيثة والطاعون

 1634اك عداء مستمر بني الرئيس صدام والخميني الذي أبعد من إيران . عام لقد كانت هن

وأقام يف العراق يف مدينة النجف املقدسة لدى الشيعة . حيث أسس هناك ضمن ومع 

الشيعة العراقيني توجه ديني وسيايس عاملي . وتحت ضغوط من الشاه الذي وافق عىل 

  1672افق صدام عىل إبعاد الخميني عام ، و  1675تقارب بني العراق وإيران يف عام 

بعد وصول الخميني للسلطة ، بدأت املناوشات بني العراق وإيران الثورية لعرشة أشهر حول 

األحقية مبعرب شط العرب املايئ املختلف عليه ، والذي يفصل بني البلدين . فإجتاح العراق 

نطقة اإليرانية الغنية بالنفط إيران بالهجوم عىل مطار ميهراباد قرب طهران ودخل إىل امل

. أعلن صدام خوزستان محافظة جديدة يف العراق  1622سبتمرب  11خوزستان ) األهواز ( يف 

. وخالل الحرب كانت الواليات املتحدة األمريكية واإلتحاد السوفييتي وكذلك معظم الدول 

 العربية يف املنطقة تقدم الدعم لصدام .
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حرب كان هناك قتال شديد عىل األرض حول املواىنء اإلسرتاتيجية حيث يف األيام األوىل من ال

بدأ العراق هجوماً عىل مناطق الرثوة النفطية اإليرانية واملسكونة بشكل كبري من العرب يف 

خوزستان . ويعد إلحراز بعض التقدم األويل ، بدأت القوات العراقية تعاين من الخسائر 

كان العراق يبحث عن طريقة إلنهاء  1621ن . وبحلول بسبب املوجات البرشية من إيرا

الحرب . وبرسعة تبني للعراق أنه غاص يف واحدة من أطول حروب اإلستنزاف وأحد أكرثها 

تدمرياً يف القرن العرشين . وخالل الحرب إستخدام العراق األسلحة الكياموية ضد األكراد . 

 اعدة أملانيا .باإلضافة للربنامج النووي العراقي كان طور مبس

تواصل صدام مع الحكومات العربية األخرى للدعم املايل والسيايس . وحصل العراق عىل 

الدعم األمرييك يف عهد الرئيس األمرييك رونالد ريغان . وقال اإليرانيون أن عىل املجتمع 

ار . الدويل أن يجرب العراق عىل دفع خسائر الحرب إليران رافضة أي إقرتاح بوقف إطالق الن

ساعية إلسقاط حكومة صدام والتحريض عىل ثورة شيعية  1622واستمرت الحرب حتى عام 

 يف العراق .  

سنوات مبأزق ، كان هناك مئات األلوف من الضحايا  2إنتهت الحرب الدموية التي إستمرت 

ويني مليون فرد للطرفني . وكال اإلقتصاديني اللذان كانا ق 1.7. ولعل مجموع القتىل وصل إىل 

 تحوال إىل دمار هائل .

بليون دوالر . مقرتضاً األموال  75وأصبح العراق مديناً بتكاليف الحرب بدين يقدر بحوايل 

من الواليات املتحدة األمريكية كان يجعل من العراق دولة تابعة ، محرجاً رجل قوي كان 

 يسعى لتعريف وسيطرة القومية العربية .
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 الـــهـــدنــة 

 

وافقت إيران عىل هدنة اقرتحتها األمم املتحدة يف مواجهة الهجامت  1622وز عام مت 12يف 

 العراقية املستمرة واملدعومة من الغرب . 

آب عقب شهر من املوافقة اإليرانية ، وأرسلت األمم  12وبدأ رسيان وقف إطالق النريان يف 

البلدين تغيرياً كبرياً لكن  املتحدة قوات دولية لحفظ السالم .وبنهاية الحرب مل تتغري حدود

كال من العراق وإيران شعرتا بثقل التكاليف البرشية واإلقتصادية الهائلة لثامنية أعوام من 

 752ألف شخص من الجانبني كام خلفت نحو  422الحرب . وحصدت الحرب أرواح نحو 

 . 1221ألف مصاب . وكانت جثث ضحايا الحرب ال تزال تكتشف حتى عام 

 422ة الخسائر ااألقتصادية وخسائر عائدات النفط لكل من البلدين بأكرث من وتقدر قيم

 مليار دوالر .

وبعد شهر واحد من الغزو العراقي  1661إال أنه بعد ثالثة أعوام من أنتهاء الحرب ويف عام 

التي وقعها مع إيران . علامً بأن هذه  1675للكويت وافق العراق عىل اإللتزام بإتفاقية عام 

تفاقية كان صدام قد مزقها أمام الصحافة واإلعالم وشبكات التلفزة وأعلن إلغاءها إيذانا اإل 

 1للدخول بالحرب مع إيران . 

  

                                                            
 ترنت .مواقع إن –الجامعة األردنية  –مركز البحوث والدراسات  1
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 (حرب الخليج الثانية )بعد احتالل الكويت

 

ونبحث هنا يف موقف الرئيس صدام حسني ومسألة إحتالل الكويت والعدوان الثالثيني عىل 

 -كتب محمد حسني هيكل عن غزو الكويت نورد ما ييل : العراق بعد اإلحتالل ومام

حني تحركت القوات  – 1662آب  1مل يكن كل يشء هادئاً يف الخليج قبل منتصف ليلة 

العراقية إىل داخل حدود الكويت ، وفرغت من إحتاللها قبل الفجر ، وأيقظت الدنيا عند 

  جربته .الصباح عىل أزمة من نوع مل تعرفه هذه الدنيا من قبل وال

كان السالم الظاهر عىل شواطىء املنطقة وهام والعمران املتزاحم عىل بعض البقع من هذه 

الشواطىء رساباً ، والنشاط البادى داخل هذه البقع من العمران وعىل أطرافها قلقاً وخوفاً 

 أكرث منه طأمنينة وأمال ً . 

هذا الكنز : صاحب ميلكه ، وتلك حالة طبيعية عندما يكون هناك كنز مدفون ، ويكون ل

ومطالب به يدعيه ، ومستفيد منه يعرف قيمته ، ثم يجد الثالثة معاً كل ألغراضه أن 

 التظاهر أدعى لتحقيق الرجاء .

وواقع الحال أن الخليج تحول منذ حقب ممتدة ، بإمتداد عرص النفط إىل منطقة براكني 

وتلك صورة تستعيد أساطري قدمية مكتومة ال يوحى ظاهرها مبا هو محبوس يف باطنها ، 

تحكيها قصص ألف ليلة وليلة ، وتزعم أنها جرت يف يوم من األيام " يف سالف العرص واألوان 

 " عىل سواحل الخليج ذاتها . 
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كان قمقم الكويت قد إنكرس ختمه عىل غري معرفة برس طلسمه ،  1662آب  1وصباح يوم 

قية لتطويعه أو للسيطرة عليه . ومن يومها إىل وانطلق املارد من محبسه دون فرصة حقي

 اآلن والخليج سيول حمم ملتهبة ، وشالالت دم مهدور وأكوام أشالء ممزقة ومطحونة ! 

 

وقف " زبجنيو برجينسيك " مستشار األمن  –وأمام هذا الهول الشبيه مبشاهد يوم القيامة 

 ويف قوله نربة إحتجاج : القومي للرئيس األمرييك األسبق " جيمي كارتر " يقول ، 

" إن أزمة الخليج أصبحت عاطفية بأكرث من الالزم ، وشخصية بأكرث من الالزم ، وعسكرية 

 بأكرث من الالزم".

والغريب أن أطراف األزمة اآلخرين ، والذين جعلوها عاطفية وشخصية وعسكرية ، كانوا 

ورة خروج العراق من يتحاورون لتحقيق هدف مل يكن عليه يف النهاية خالف ، وهو رض 

 3الكويت . وقد ظل الكونجرس األمرييك عىل سبيل املثال يناقش كل املمكنات إىل يوم 

وأما  1661كانون األول  17، أي قبل أيام معدودة من بدء الحرب ليلة  1661كانون األول 

 . 1662آب  1عندنا فقد توقف الحوار بعد ساعات من فجر 
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تصويت الكونجرس عىل تفويض الرئيس األمرييك بإتخاذ " الوسائل ومن املفارقات أن نتيجة 

لصالح قرار التفويض يف مجلس الشيوخ،  47 -51الكفيلة بإخراج العراق من الكويت " كانت 

لصالح القرار يف مجلس النواب ، مام يقطع بأن تباين اإلجتهادات يف تحقيق  122 – 152و

يف حني  –اللحظة األخرية يف الواليات املتحدة ذاتها استمر حتى  –غري املختلف عليه  –الهدف 

أن صوت الحوار أختنق يف العامل العريب منذ الساعات األوىل ، وكان ذلك مزعجاً ومخيفاً إىل 

 أقىص حد 

يف العامني السابقني عىل أزمة إحتالل الكويت كان اإلتحاد السوفيتي قد أعلن إنسحابه من 

توقف معارك الحرب بني العراق وإيران . ثم تحولت  1622أفغانستان . ثم تال يف آب 

 اإلهتاممات كلها إىل ما يجري يف اإلتحاد السوفيتي ورشق أوروبا .

يف نفس الوقت نشطت الحركة الوطنية للسود يف جنوب أفريقيا تـسـتـــأنـــف نـــضالها 

من مع ذلك كانت بقيادة " نلسون مانديال " الذي كان عىل وشك أن يستعيد حريته . بالتزا

أوروبا تتحرك نحو حلم فيدرايل يتحقق لها بعد إستكامل توحيد سوقها املشرتكة وموعده 

. بل لقد بدا يف بعض اللحظات أن الكوريتني شامال وجنوبا تتبادالن نظرات الغزل فيام  1661

 1بينهام ثم إن مستنقع الدم الكمبودي راح يجف مبا يجعله قابال للمىش إىل حل.

  

                                                            
 . 6محمد حسنين هيكل ص  –حرب الخليج ) أوهام القوة والنصر (  1
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ان جو العامل معبأ بنوع من الفوران تجاه املستجدات املتوالية عىل الساحة العاملية ، ك

خصوصا يف أوروبا رشقاً وغرباً . ومل يتنبه كثريون بالقدر الكايف إىل سحب تتجمع يف آفاق 

طبقاً  1622الرشق األوسط بل حدث العكس ، فإن إنتهاء الحرب العراقية اإليرانية يف متوز 

قرار  1622خلق شعوراً باإلرتياح ، ثم تاله يف ترشين الثاين  562لس األمن رقم لقرار مج

كأساس لتسوية مع  141املجلس الوطني الفلسطيني يف الجزائر بقبول قرار مجلس األمن 

 إرسائيل ، فأكد الشعور باإلرتياح يف املنطقة .

ه مؤديا إىل مرحلة أكرث ولقد الحظ الغرب هذا التنازل الذي قامت به منظمة التحرير وإعترب 

هدوءاً يف املنطقة، ووعدت واشنطن بحوار مبارش مع منظمة التحرير ، ثم توارت القضية من 

دائرة االهتامم الدويل . وكانت اإلنتفاضة قد أيقظت كثرياً من انتباه العامل للقضية 

عد أن أحس الفلسطينية ، لكن هذه اإلنتفاضة ما لبثت أن ابتعدت عن العناوين الكبرية ب

 العامل أن املشكلة يف طريقها بشكل ما إىل تسوية ما .

ترددت من بعيد أصداء حملة يف الغرب عىل الرئيس " صدام حسني " ، كام  1662ويف ربيع 

أن العراق عاد يردد شكاويه من الكويت وسياساتها البرتولية ، لكن انقالباً ما حدث يف ظرف 

وقد أسفر هذا اإلنقالب أو محاولته عن فضائح بال  1661عام بالضبط من أزمة الخليج آب 

 حد للقوة السوفيتية التي كانت يف يوم من األيام مهيبة وقادرة .
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عجز الجيش السوفيتي حتى عن تدبري إنقالب داخل الكرملني . وعجز زعيم اإلتحاد السوفيتي 

اإلنقالب عليه  " ميخائيل غورباتشوف " عن أن يحتفظ بأعصابه سليمة ، حتى بعد فشل

.وتجلت املأساة عىل بشاعتها عندما انتحر املاريشال " سريجى أخرامييف " أكرث العسكريني 

 . 1661آب  15السوفييت مكانة ومنزلة يوم 

كانت املأساة السوفيتية ضياعاً سياسياً ، وهو أنا إنسانيا يف لحظة من تحوالت التاريخ صعبة 

السوفيتي تحول بالفشل والحاجة معاً إىل تابع للسياسة  وقاسية . ويف املحصلة فإن اإلتحاد

 األمريكية .

ولقد كانت اللحظة الحاسمة يف رصاحة موسكو أثناء اللقاء الذي تم بني الرئيس " حافظ 

. يف هذا اللقاء كان الرئيس "  1627نيسان  14األسد" والرئيس " ميخائيل غورباتشوف " يف 

ورة املساواة اإلسرتاتيجية بني العرب وإرسائيل كمدخل حافظ األسد " يرشح نظريته عن رض 

وحيد لحل سلمي مــتـــوازن ألزمـة الـــــشـــرق األوســــط . وكان مؤدي رد " 

جورباتشوف " أن اإلتحاد السوفيتي يعترب نفسه خارج لعبة التوازن اإلسرتاتيجي يف املنطقة . 

ـــدال " توازنات القوة " مبا أسامه " ثم حاول بعد ذلك أن يرشح نظريته يف اســـتـبــ

توازنات املصالح" . وعاد الرئيس " حافظ األسد " من موسكو إىل دمشق ويف خواطره أن يبدأ 

سياسية جديدة لبناء جسور مع واشنطن ، وقد كانت هذه الجسور هي التي مشت عليها 

 سوريا بعد ذلك إىل ساحة التسوية السلمية ألزمة الرشق األوسط ، 
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وإىل ساحة الحرب يف الخليج . وكان ذلك أيضاً مشهداً غريباً يف املنطقة يضاف إىل ما سبق 

من غرائب دعت إليها املستجدات ذلك أن سوريا التي بذلت جهدها يف تحقيق توازن 

اسرتاتيجي بينها وبني إرسائيل، وجدت نفسها تضيف إىل الخلل اإلسرتاتيجي يف املنطقة ، ذلك 

ج التي إنتهت برضب الجيش العراقي أزاحت من جانب الجيش السوري أقوى ألن حرب الخلي

 جيش عريب عىل الجبهة الرشقية .

 وكان الرئيس " مبارك " يترصف يف األزمة بحسابات عملية وواقعية مؤادها :

أن الوضع السيايس العريب كام آراه قبل وبعد األزمة كان وضعاً غري مرض ، وكان محققاً أن 

 أي لحظة من اللحظات .ينفجر يف 

وعندما جرى احتالل الكويت وانفجرت األزمة فإنها كانت يف تقديره واصلة إىل حرب ال شك 

 فيها ، كام أن نتيجة هذه الحرب بدورها ليست موضع شك .

وكان حسابه يف النهاية أنه إذا جاءت الحرب فإته ألكرث من سبب ال ينبغي أن يجد نفسه يف 

هو بذلك يتحمل تبعات ال دخل له فيها ، وإذا كانت مسئولياته تطالبه معسكر املنهزمني ، ف

بعمل يشء لتفادي وقوع كارثة فهو عىل استعداد للقيام به . لكن هناك حدا ال ينبغي 

 تجاوزه ، فإذا مل تنفع جهوده فقد أدى ما عليه .

يف مراحلها ولقد أعطت هذه السياسة ملرص فرصة أداء دور ظاهر عىل ساحة األزمة خصوصاً 

األوىل . وبعد نهاية األزمة ، فإن مرص أكدت مطالبتها بإسقاط ديونها العسكرية للواليات 

املتحدة األمريكية ، وكانت قيمتها سبعة باليني دوالر . ولكن املفارقة أن الواليات املتحدة 

 حسبت هذا املبلغ ضمن تكاليف الحرب التي دفعها البرتول العريب بالكامل .
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قيام العراق بإحتالل الكويت كان التيار الغالب والتلقايئ يف األمة العربية عىل إختالف  فور

شعوبها شعوراً باملفاجاة والدهشة والقلق ، كلها يف نفس الوقت مزيج من مشاعر إنسانية 

 ووطنية بسيطة وواضحة وظهر واضحاً يف األردن وفلسطني أكرث من غريها .

العربية عىل تعددها مختلفاً درجة أو درجات فقد تداخل فيه وكان املوقف الرسمي للدول 

بعض ما ساور جامهري األمة من مشاعر ، ووقف الشعب األردين وإىل جانب قيادته وكذلك 

الشعب الفلسطيني وإىل جانب قيادته إىل جانب الرئيس صدام حسني وكانت عامن مرسحاً 

 من خالل مدينة عامن الهادئة .للسياسة والصحافة وشبكات التلفزة تتابع األخبار 

لقد وقعت ثالثة معارك ميكن وصفها بالفعل بأنها حروب البرتول الثالث التي يتحتم الوقوف 

آب  1طويال أمام كل واحدة منها ، ألنها جميعاً متثل خطا متصال يف اتجاه ما وقع يف الفرتة من

 حد والعرشين .وإىل اآلن وإىل مطالع القرن الوا 1661حتى أواخر شباط  1662

التي قام البرتول فيها بدور رشيك كبري للسياسة والسالح ، والتي تجارس  1672أولها معركة 

فيها العرب بعد تردد عىل استعامل البرتول كقوة رئيسية من قوى الرصاع ضد منارصي 

 إرسائيل ، ويف مقدمتهم الواليات املتحدة األمريكية .

إىل  1622يرانية التي دارت رحاها ملدة مثانية سنوات من اإل –وثانيها هي الحرب العراقية 

. وكان تأثري هذه الحرب يف قضية البرتول تأثرياً بعيد املدى ، ويكفي أنها دارت بني  1622

الدولة الثانية يف إنتاج البرتول يف الرشق األوسط ) إيران ( والدولة الثالثة ) العراق ( وأن 

  الناحيتني . متويلها كان مبوارد البرتول عىل
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 وثالثها هي حرب الكويت وهي يف املحصلة النهائية قضية برتول الخليج .

كل الرثاء الذي حققته دول النفط من نوع فادح ومفاجىء مل يصل إليه من قبل حلم وال 

 خيال :

  

مليون دوالر ، ويف سنة  122كان دخل اإلمارات العربية املتحدة من البرتول  1672سنة 

 بليون دوالر . 16ان قد وصل إىل ك 1622

كان قد  1622ألف دوالر ، ويف سنة  222كان دخل ليبيا من البرتول مليونأ و 1672وسنة 

 بليون دوالر .  11وصل إىل 

 5كان قد وصل إىل  1622مليون دوالر ، ويف سنة  112كان دخل قطر من البرتول  1672سنة 

 دوالر . 222222باليني و 

كان قد وصل إىل  1622مليون دوالر ، ويف سنة  171الجزائر من البرتول  كان دخل 1672سنة 

 بليون دوالر . 12.5

كان قد وصل  1622مليون دوالر ، ويف سنة  111كان دخل الكويت من البرتول  1672سنة 

 بليون دوالر . 11إىل 

وصل إىل كان قد  1622مليون دوالر ، ويف سنة  122كان دخل العراق من البرتول  1672سنة 

 بليون دوالر .15

كان قد وصل  1622بليون دوالر ، ويف سنة  1.1كان دخل السعودية من البرتول 1672سنة 

 بليون دوالر . 121إىل 
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ولنعود إىل جذور إحتالل الكويت من خالل التمحيص يف الحرب العراقية اإليرانية  كانت 

مشاهد الحرب العاملية األوىل : الخنادق اإليرانية تستعيد إىل الذاكرة -مشاهد الحرب العراقية

املحفورة، والجثث واألشالء عىل أطراف الخنادق ويف ظلامتها ، واملركبات املحرتقة وقطع 

املدفعية املحطمة واملبعرثة عىل السهول والتالل . مشهد للموت والدمار ميتد وتتعارض 

 .خطوطه إىل ما ال نهاية وبعمق كل املنطقة الغربية من إيران 

ويلفت النظر أن الرئـيـس األمـريـكــــي الســـابق " رونالد ريجان " قال عندما انفجرت 

كونرتا " وظهر أن الواليات املتحدة كانت تشحن أسلحة عسكرية إىل إيران يف  –قضية " إيران 

الوقت الذي كانت تحذر فيه غريها من شحن السالح اليها : " إن إسبانيا لتزويد إيران ببعض 

سلحة مل تكن نتيجة صفقة إنتخابية ، وإمنا كانت ألسباب متعلقة بالسياسة العليا للدولة األ

ومل يزد عىل ذلك حرفاً !وإذن فإنه ليس من باب اختالق التهم أن يقال إن الواليات املتحدة 

مل تكن تريد دولة قومية نشيطة ، وال دولة إسالمية فوارة يف املنطقة ، ولقد كان يناسبها أن 

فقد شاركت  –قع الحرب بني الدولتني ، وإذا مل تكن قد شاركت يف التدبري لبعض مالبساتها ت

بالتاكيد يف استمرار معاركها حتى يبلغ النزيف أشده من كال الطرفني املتحاربني .إن الرئيس 

صدام حسني أملح بنفسه إىل احتامالت " التدبري " مرتني يف خطاب واحد بعث به إىل الرئيس 

، عندما قال يف الصفحة الثانية  1662نيسان  11راين " عىل أكربهاشمي رافسنجاين " يوم اإلي

من الخطاب ما نصه : " فمن بني اإلحتامالت التي يحملها املوقف أن تسعى القوى التي 

كانت لها يد يف الفتنة التي وقعت بني العراق وإيران إىل تجديد الحرب مرة أخرى مبا يبعد 

 بلدين " . ثم عاد يف الصفحة الرابعة من نفس الرسالة وقال ما نصه :السالم بني ال
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"إن هذه القوى الرشيرة التي نأمل أن تخيب آمالها وتطيش سهامها بعون الله ال بد وأن 

 تعمل عىل إعادة الرصاع الدامي واملسلح بني إيران والعراق " .

ة " ومن سوء الحظ أن تنبه األطراف كانت اإلشارات واضحة إىل " قوى كانت لها يد يف الفتن

 كان متاخراً .

اإليرانية كان يف وسعه أن يلحظ –إن املتتبع لحركة السياسية األمريكية طوال الحرب العراقية 

عىل الفور أن هذه السياسة تسري يف خط ميلء باملنعرجات . فقد كان هناك دور لكل طرف 

نوع أو آخر . ومنذ البداية كام اتضح كان من أطراف الحرب تصله املساعدات األمريكية من 

الهوى األمرييك يف جانب العراق ، وكانت أسباب عملية إىل جانب قضية احتجاز الرهائن يف 

السفارة األمريكية بطهران حيث أن إيران دولة نفطية ولديها مخزون من األسلحة وخطر 

 قبالً .الجيش اإلسالمي اإليراين كذلك عىل إرسائيل أن حالياً أو مست

أن " آية الله الخميني " راوده كذلك أمل قيام إنتفاضة شيعية يف العراق تضع العتبات 

املقدسة يف النجف وكربالء تحت سيادة الدولة اإليرانية . وكان " الخميني " يعرف أهمية 

هذه العتبات املقدسة ليس ألنه إمام شيعي فحسب ، وإمنا أيضا باعتبار تجربته السياسية 

فرضت عليه أن يقيض ثالثة عرش سنة الجئا يف النجف وكربالء بعيداً عن إضطهاد الشاه التي 

. وهكذا فإنه منذ الشهر األول بعد الثورة اإليرانية كان التحرش بني البلديني قد ظهرت 

 بوادره .
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ومن املحتمل أن الذين سعوا لدى العراق ممن كانت لهم " يد يف الفتنة " عىل حد تعبري 

يس صدام حسني  ركزوا دورهم يف البداية عىل الخطر اإليراين الذي يهدد األمة العربية يف الرئ

رأيهم ورأيه . وقدموا الشواهد عىل أن الحرب ميكن أن تكون سهلة ، فالنظام اإليراين يف 

تقديرهم بعد أقل من ثالث سنوات من الثورة غرق يف تناقضات الداخل السياسية ، 

هبية ، والعراقية وبالتايل فهي دفعة واحدة ويسقط ويقوم بدال من نظام واإلقتصادية، واملذ

مسامل وموال .وهناك شواهد تشري إىل أن السعودية كانت متلك معلومات عام يجري داخل 

إيران تصل اليها بواسطة طائرات " األواكس " األمريكية . وحتى عندما متكنت السـعـوديـة 

، فإن عقد رشاء هذه الطائرات كان ينص  1622سها سنة من رشاء طائرات" األواكس " لنف

عىل تشغيلها بواسطة خرباء أمريكيني ملدة عرش سنوات ، ويكون هؤالء الخرباء هم املسئولني 

 عن إعداد وتقديم املعلومات إىل السلطات السعودية املختصة

ياع إيران من كان الرئيس األمرييك " جيمي كارتر " يدرك بعمق مدى تأثري سقوط الشاه وض

النفوذ األمرييك عىل مصالح الواليات املتحدة الهائلة يف منطقة الخليج . وقد راح كثري من 

املعلقني واملحللني السياسيني يف الواليات املتحدة يقارنون بني سقوط الصني يف يد الشيوعيني 

.  1672تحدة سنة ، وبني سقوط إيران يف يد الثورة اإلسالمية املعادية للواليات امل 1642سنة 

وكانت معظم التقديرات تذهب إىل أن الهزمية السياسية األمريكية بسقوط الشاه أفدح 

وأخطر بالنسبة للواليات املتحدة من هزمية فيتنام ذاتها . ذلك أن هزمية فيتنام كانت متس 

ملتحدة الهيبة السياسية األمريكية يف آسيا ، إىل جانب بعض اإلعتبارات األمنية للواليات ا

 بالنسبة ملنطقة جنوب رشق آسيا .
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 –ولقد أمكن للواليات املتحدة بعد انسحابها من فيتنام أن تتحمل مهام كانت درجة الهوان  

مرارة ما تأثرت به الهيبة السياسية . كذلك متكنت من تعويض جزء من الخسارة األمنية 

ر اآلسيوية البعيدة عن شواطىء بالنسبة للمنطقة برتكيز اسرتاتيجيتها الدفاعية عىل الجز 

القارة مثل الفلبني وتايوان واليابان . ثم يتبقى أن فيتنام مل يكن فيها برتول ، وال كانت فيها 

 1مصالح إقتصادية تساويه او تدانيه يف األهمية.

أما بالنسبة إليران ، فقد كانت خسارتها يف قلب املصالح األمريكية وأولها البرتول ، كام أنها 

نت يف قلب كل تصورات األمن األمريكية املتصلة بالرشق األوسط ، ومل تكن هناك جزر كا

قرب الشاطىء القارى تساعد عىل تحقيق األمن يف غياب القاعدة اإليرانية . ولقد كانت 

للواليات املتحدة قواعد يف املنطقة ، لكن هذه القواعد كانت نامئة بحساسيات أصحابها ثم 

 رة اإليرانية وأصبحت هذه القواعد محكومة بغياب أو غيبوبة كاملة .جاءت تأثريات الثو 

واجتمع مجلس قيادة الثورة يف بغداد وبحث طبقاً ملا ترويه املصادر العراقية يف إحتامالت 

تردي املوقف . لقد أوحت الغارات املتكررة عىل مراكز الحدود العراقية ، إىل جانب إغالق 

يلول بأن إيران قد تكون مقبلة عىل عمل أكرب من مجرد غارات عىل أ  11األجواء اإليرانية يوم 

الحدود . وكان التفكري العراقي " إنهم ال يستطيعون تحمل مخاطر هجوم إيراين مفاجىء 

كليومرتا وتصل إىل بغداد إذا  112بسبب محدودية العمق العراقي ، فإيران ليس أمامها إال 

 كيلو مرت ليك يصل إىل طهران .  322أن يقطع  أرادت ، وأما يف حالة العراق فال بد
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وقد توصل مجلس قيادة الثورة العاقي إىل قرار يأخذ املبأداة واإلستعداد للهجوم . وصباح 

طائرة للرضبة الجوبة  122طائرة عراقية بالرضبة األوىل ، وتبعتها  154قامت  1622أيلول  12

بهتني : جنوباً يف إتجاه عبدان ، وعىل الثانية ثم لحق بالرضبات الجوية هجوم بري عىل ج

 الجبهة الوسطى يف إتجاه قرص رشين .

وكانت صحف الغرب مبا فيها لندن ونيورك وواشنطن وحتى باريس ، تخصص صفحاتها األوىل 

ومكان الصدارة من صورها للجيش العراقي املنترص ، وتكرر نعت " البطل العريب " مرات 

 . ومل متض غري بضعة أسابيع حتى كان الجيش العراقي كثرية يف وصف الرئيس صدام حسني

قدمتكن من إحتالل مقاطعة " خوزستان " بكاملها ، وكان باديا أن اإليرانيني أخذوا باملفاجإة ، 

ومل يكن جيشهم مستعداً للحرب ، وتطوعت أعداد كبرية من اإليرانيني للقتال بأساليب 

 –وليس البطل  –رية " الخميني " عن أن " الشهيد الحرب الشعبية ، وكان القتال تطبيقاً لنظ

 هو روح التاريخ " .

كانت املدرعات العراقية يف تلك الفرتة من الحرب تكتسح ميادين القتال ، وكانت جحافل 

الشباب اإليراين املتطوع للقتال قد ربطوا حول جباههم األرشطة الحمراء التي تشري إلنتامئهم 

 .1تكرارا مأساويأ ملشاهدة شهرية يف تاريخ الشيعة لجيش " منتظري الشهادة " 
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كونرتا " قد تركت تأثريا عميقاً عىل التفكري الرسمي العراقي  –كانت وقائع فضيحة " إيران 

وقد إعتربت دليال حاسامً عىل وجود مؤامرة تستهدف العراق تشرتك فيها كل من الواليات 

إىل حد إتهام أطراف عربية بالضلوع يف هذه املتحدة وإرسائيل وبريطانيا . بل ووصل البعض 

أن رئيس إحدى الدول ) وال داعي لتسميته اآلن ألسباب  1623املؤامرة . وقد حدث سنة 

مختلفة ( قام بزيارة للعراق وأرس للرئيس صدام حسني بأنه سمع من السفري األمرييك يف 

لكة العربية السعودية والكويت بالده أن هناك تفاهامً بني الواليات املتحدة األمريكية واملم

للحيلولة دون إنتصار عراقي يف الحرب ضد إيران ، ألن العراق إذا خرج من الحرب منترصاً 

فإنه سوف يثري يف املنطقة مشاكل ال حدود لها ، وأن هوالء األطراف الذي تحدث عنهم 

تامالت حتى وإن مستعدين لكل اإلح –السفري األمرييك إىل رئيس الدولة الذي نقل الرواية 

أدت إىل تقسيم العراق . وأضاف رئيس الدولة املعنية يف حديثه مع الرئيس صدام حسني 

قوله إنه يف زيارة له للسعودية أثار الرواية مع امللك " فهد " وأن امللك " فهد " نفاها له 

 بشدة .

باليقني ، ويبدو أن الرواية بأكملها شغلت الرئيس صدام حسني الذي رأى أن يقطع الشك 

فأرسل مبعوثاً خاصاً ملقابلة امللك " فهد " ولريوي ما حدث . وكان امللك فهد مرة أخرى 

قاطعاً يف نفيه للرواية برمتها ، ثم أضاف إىل النفى نصيحته للعراق بأن يحاول الدخول مع 

صد واشنطن يف حوار مبارش إلزالة شكوك متبادلة يراها ترتاكم يف األجواء بني البلدين )يق

العراق والواليات املتحدة األمريكية ( وال يرى مصلحة فيها لطرف . وأظاف امللك أنه " أما 

وقد إنتهت الحرب العراقية اإليرانية وكانت نهايتها بإلنتصار العراق فإن الفرصة مالمئة 

 للعراق ليعيد بناء نفسه ويسرتد عافيته يف جو من الهدوء والصفاء " ، 
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هنه معامل غزو الكويت لتحقيق أهداف إقتصادية وسياسية رئيسية تفتحت يف ذ وبالتايل 

 .1وهامة بالنسبة للرئيس صدام حسني 

قام " جون كيليل " مساعد وزير الخارجية األمريكية بزيارة لبغداد،  1662سباط  11يف يوم 

اً طبق –والتقى بالرئيس " صدام حسني " ، وجرى إستعراض ملسار العالقات بني البلدين متيز 

بروح من املصالحة . فقد الحظ الرئيس صدام حسني وجود حمالت منظمة توجه  –ملحرضه 

ضد العراق وقيادته . وحاول " جون كيليل " أن يرشح طبيعة الحياة السياسية يف بلد مفتوح 

مثل الواليات املتحدة ، وابدى الرئيس صدام حسني تفهامً ، ولكنه نبه إىل أن الحمالت زادت 

أنها تركز عىل جهود يبذلها العراق للتطور التكنولوجي . وعندما قاربت املقابلة عن الحد و 

نهايتها قال " جون كيليل " للرئيس العراقي " إنه حرصاً عىل روح املصالحة التي سادت 

لقاءهام ، يريد أن يلفت نظر الرئيس إىل أن التقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية 

قوق اإلنسان يف العامل سوف ينرش االسبوع القادم، والتقرير يحوى األمريكية عن حالة ح

انتقاد للعراق، وهو يرجو ان يتقبله الرئيس بصدر رحب ورد الرئيس صدام حسني قائال: 

 "نحن ال نغضب من النقد اذا كان بناء ، وال يستهدف التشهري"

ادة العراقية للتقرير قبل وأراد"جون كيلىل" فيام يبدو من هذه املالحظة ان يهيىء ذهن القي

صدوره، حتى ال تفاجأ بنرشه وتعتربه جزءا من الحملة ضدها يف واشنطن . واذيع التقرير 

فرباير ،وكانت املشكلة ان إذاعة صوت أمريكا باللغة العربية مل تكتف بإذاعة  15فعال يوم 

الخارجية االمريكية، التقرير وامنا اعتقبته بتعليق طويل قدمت له بانه ميثل وجهة نظر وزارة 

 وكان التعليق قاسيا  وحاد يف لهجته. 
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ومل تقف االمور عند هذا الحد الن وزارة الخارجية العراقية اتصلت بالسفارة االمريكية يف 

بغداد تقول لها ما مؤداه ان صدور التقرير نفسه كان متوقعاً ، وأما صدور  تعليق عن وزارة 

لروح املصالحة التي سادت اإلجتامع بني الرئيس صدام الخارجية بهذه اللهجة فإنه مخالف 

حسني ومساعد وزير الخارجية ، بل وهو متناقض أيضا مع فكرة التحذير املبكر الذي قدمه " 

جون كيليل " . وردت السفارة األمريكية يف بغداد يف اليوم التايل قائلة ما مؤداه أنها مكلفة 

زارة الخارجية ، و" الحقيقة أن الخطأ حدث ألن هذا باإلعتذار عن لهجة التعليق املعرب عن و 

التعليق كان معداً لإلذاعة بلغات أخرى غري اللغة العربية ، وقد أخطات إذاعة صوت أمريكا 

العربية بإذاعته " . وعندما نقل هذا التفسري إىل الرئيس " صدام حسني"، كان تعليقه أنه ال 

 ياسة ذات وجهني " .يفهم من هذا التفسري إال " أن املسألة س

شباط كان هناك إجتامع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون العريب يف بغداد  17ويف يوم 

 واستقبل الرئيس " صدام حسني " وزارء الخارجية األربعة لدول مجلس .

زار القاهرة وفد من أعضاء الكونجرس يرأسه السناتور  1662يف ذلك الوقت من شهر نيسان 

زعيم األعضاء الجمهوريني يف مجلس الشيوخ . والتقى الوفد مع الرئـيـس  " " روبرت دول " 

حسني مبارك " وكان املوضوع الذي ركز عليه أعضاء الوفد جميعاً ، مبا فيهم " روبرت دول " 

هو القلق من برنامج التسليح العراقي ، وبالذات يف املجال التقليدي  وتحدث  –نفسه 

يف هذا املوضوع شارحاً أن هناك مبالغات مقصودة فيه من  الرئيس " حسني مبارك طويالً

بعض األطراف ، كام أن القادة السياسيني للواليات املتحدة ال يبذلون جهداً للتعرف مبارشة 

عىل وجهة نظر العراق ، وأن إتصاالتهم املبارشة مع بغداد قليلة . ثم توقف لحظة وقال 

 : " موجهاً كالمه مبارشة لـ " روبرت دول " 
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لقد خطر يل اآلن ونحن نتحدث أن أقرتح عليكم جميعاً ) وأشار إىل باقي أعضاء الوفد ( أن 

تتوجهوا إىل بغداد ، وأن تقابلوا الرئيس " صدام حسني" شخصياً ، وأن تتحدثوا معه يف كل ما 

تشاءون " . وأبدى السناتور " دول " مالحظة مؤادها " أن زيارة بغداد مل تكن ضمن برنامج 

 الوفد " .

ورد الرئيس " مبارك " بأن " القضية كبرية ، وعىل أي حال فإنكم تستطيعون أن تذهبوا  

وتجئيوا يف ساعات " . وفكر السناتور " دول " ثم قال للرئيس مبارك ما مؤاده " إنه يحتاج 

ى من أن يتشاور مع زمالئه يف الوفد يف اإلقرتاح ، وحتى إذا استقر رأيهم عىل قبوله ، فهو ير 

األنسب أال يقوم به إال بعد إستطالع رأي الرئيس" بوش " فهو ال يريد أن تتقاطع الخطوط " 

وقال الرئيس " مبارك " إنه " سوف يحاول من جانبه أن يسنطلع رأي الرئيس " صدام حسني 

" ليعرف مدى استعداده إلستقبال الوفد يف ظرف ساعات ، فقد تكون لديه إلرتباطات ال 

جيلها " . وأضاف الرئيس " مبارك " : " إنه واثق أن ذلك هو السبب الوحيد الذي يستطيع تأ 

ميكن أن مينع الرئيس صدام من مقابلة الوفد ألنه من األساس يعرف مبلغ حرصه عىل 

 تخفيف حدة التوتر يف عالقاته مع الواليات املتحدة األمريكية " . 

س مـــــــع السفري األمرييك يف القاهرة وهكذا تم اإلتفاق عىل أن يتوجه وفد الكونــجـر 

وقتها " فرانك ويزنر " إىل السفارة األمريكية ، وهناك يتصلون عن طريق تيلفون مأمون 

بالرئيس " بوش " يف البيت األبيض ، ويتشاورون معه ، ثم يكون عىل السفري " فرانك ويزنر " 

الرئيس مبارك قد علم من الرئيس  أن يبلغ قرارهم النهايئ إىل الرئيس " مبارك " ويكون هو

 صدام حسني بإمكانية لقائه مع الوفد . 
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واتصل الرئيس مبارك بالرئيس صدام الذي كان ما زال يف املوصل ، وأبلغه مبجمل حواره مع 

الشيوخ والنواب األمريكيني ، مضيفا " إنه يرى اللقاء مفيداً ألن الكونجرس عنرص رئييس مؤثر 

رييك " . ووافق الرئيس صدام عىل الفور قائالً " إنه سينتظر إبالغه باملوعد يف صنع القرار األم

 الذي يستطيع فيه الوفد أن يطري إىل " رسسنك " مبارشة من القاهرة " 

ويف تلك األثناء كان الوفد يف طريقة للسفارة األمريكية لإلتصال بالرئيس " بوش " ، وأثناء 

وفد يناقشون اقرتاح اللقاء مع الرئيس صدام حسني ، وكان الطريق إىل السفارة كان أعضاء ال

ضائه أن الوفد إذا أن الوفد إذا ذهب إىل مقابلة الرئيس صدام حسني فإنه ‘رأى بعض أأل

يجب أن يكون يف وضع يجعل رأيه معروفاً مسبقاً بحيث ال تجره املناقشات بعيداً . ودارت 

أن يحقق ذلك ، واسشتبعد عىل الفور اقرتاح مناقشة حول الوسيلة التي يستطيع بها الوفد 

بإعالن بيان صحفي من الوفد قبل املقابلة ألن ذلك يودي إىل نسفها . ثم اقرتاح السناتور " 

دول " أن يكون تسجيل رأى الوفد املسبق عن طريق خطاب مكتوب يقدمه اعضاء الوفد إىل 

تور " دول " كتب مرشوعا لهذا الرئيس صدام حسني فور بدء املقابلة . وبالفعل فإن السنا

الخطاب وافق عليه الوفد ، ثم توىل السفري " فرانك ويزنر " طلب مستشار األمن القــومــــي 

 الجرنال 

" برنت سكوكروفت " وأبلغه مبا حدث . ورد عليه " سكوكروفت " بأنه سيذهب اآلن ملكتب 

ول املكاملة هناك حتى الرئيس ، وسيطلب إىل مكتب اإلتصاالت بالبيت األبيض أن يح

 يستطيع السناتور " دول " أن يتحدث للرئيس " بوش " .
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وجرى ذلك بالفعل ، وراح السناتور " دول " يرشح للرئيس " بوش " تفاصيل حوار وفد 

الكونجرس مع الرئيس مبارك ، ثم مداوالت الوفد بشأن بيان مسبق يعلن به وفد الكونجرس 

. ومل يكن لدى الرئيس " بوش " إعرتاض ، وقد طلب من موقفه ويسجله منعا ألي التباس 

السناتور " دول " أن يقرأ عليه نص الخطاب الذي أعده ليسلمه للرئيس صدام حسني يف 

بداية املقابلة . وقرأه السناتور " دول " عىل التليفون ، وكان الرئيس " بوش " يسمه بإهتامم 

سندرك قائال للسناتور " دول " : " بوب ) ، وكانت له مالحظة عىل إحدى العبارات ، ثم ا

اختصار إلسم روبرت ( إنني أريدك أن تعيد قراءة هذا النص مرة أخرى لربن ) اختصار إلسم 

 " برنت سكوكروفت ( وعاد السناتور " دول يقرإ نص الخطاب ، 
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 وكان نص الخطاب كام ييل : 

 عزيزنا الرئيس صدام حسني 

 رئيس الجمهورية العراقية 

ننا نقدر إلستقبالنا خالل شهر رمضان املقدس وخاصة بهذه الرسعة . ولقد أتينا إىل بغداد إ 

وفداً من الكونجرس ميثل الحزبني السياسيني الرئيسيني يف الواليات املتحدة ، وذلك تعبرياً عن 

إقتناعنا بأن العراق يقوم بدور أسايس يف الرشق األوسط . إننا نرغب يف أن يتحقق تحسن 

يف العالقات الثنائية بني بلدينا . وقد اتضح لنا أننا لن نستطيع تحقيق هذه الرغبة  طيب

وحل الخالفات الخطرية القامئة بيننا إذا نحن مل نتحدث إليكم بوضوح ، وأخفقنا يف إستغالل 

 هذه الفرصة السانحة لنا للتحدث إليكم مبارشة بوضوح ورصاحة .

ه من أهم األمور أن نعرب لكم مبارشة عن قلقنا العميق وإنطالقاً من هذا ، فإننا نعتقد أن

والشديد إزاء سياسات ونشاطات تقوم بها حكومتكم ، ونعتقد من جانبنا أنها متثل مانعا 

 يعوق قيام عالقات متطورة بلدينا .

إننا نعرف أن بلدكم خرج للتو من حرب طويلة وباهضة التكاليف ، وقد تركت هذه الحرب 

لكننا ال نكون مبالغني إذا قلنا لكم أننا نخىش أن  –قا بشأن أمن بالدكم عندكم قلقا عمي

مساعيكم لتطوير قدرات نووية وكياموية وبيولوجية تعرض أمن بالدكم لخطر جدي بدال من 

أن تعزز هذا األمن ، كام أنها تهدد دوال أخرى يف املنطقة وتثري اضطراباً خطرياً يف كل أنحاء 

رصيحاتكم األخرية التي هددتم فيها بإستخدام األسلحة الكياموية ضد الرشق األوسط . إن ت

 إرسائيل قد أحدثت قلقاً كبرياً لدى كل دول العامل ،
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ومن مصلحتكم ومصلحة السالم يف الرشق األوسط أن تعيدوا النظر يف هذه الربامج الخطرية  

زازية . إننا نريد أن ، وتكفوا عن اإلستمرار فيها ، كذلك أن تكفوا عن الترصيحات اإلستف

نعرب عن جزعنا بشأن النشاطات اإلرهابية التي أدت إىل طرد أحد أفراد بعثتكم 

الدبلوماسية يف األمم املتحدة متهامً بالتورط يف مؤامرة قتل ، وإننا نود القول بأنه إذا ما أريد 

 .لعالقات بلدينا أن تتحسن ، فإن نشاطات من هذا النوع يجب أال تتكرر ثانية 

 

ويف النهاية فإننا نحثكم يا سيادة الرئيس أن يكون لكم إسهامكم النشيط والبناء يف عملية 

السالم الجارية اآلن بني مرص وإرسائيل وممثلني عن الشعب الفلسطيني برعاية حكومة 

 الواليات املتحدة . 

 

 سيادة الرئيس 

 ادل حر لألراء واألفكار يف اللقاء .إننا نشكركم مرة أخرى إلستقبالكم لنا اليوم ، ونتطلع إىل تب

 إمضاءات 

 سناتور ماكلور –سناتور سيمون  –سناتور دول 

 سناتور ميتزن بوم  –سناتور متبريت  
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قبل إحتالل الكويت الحت يف األفق الخالفات وهدد الرئيس صدام الكويت وعىل أثرها 

صدام سأله امللك فهد عن حصلت لقاءات عربية فعىل سبيل الذكر أثناء حوار مع الرئيس 

العالقات مع الكويت ، ورد الرئيس صدام حسني : " غري قابلني بيشء حتى اآلن ، ال حصص 

 البرتول ، وال تخطيط الحدود ، وهم اآلن يخربون يف الداخل عندنا " .

 

ثم راح الرئيس صدام حسني يشكو للملك " فهد " من أن الكويتيني يضاربون عىل الدينار 

لخفض سعره ، ويشرتون كل التحف والنفائس من أسواق بغداد بطريقة مستفزة العراقي 

ومهينة حتى أنهم يحاولون إفساد " ماجدات العراق " وأنه سمع عن مشاجرة يف ناِد لييل 

شارك فيها دبلومايس كويتي قائال بصوت عال أثناءها " إنه سوف يجيء يوم يستطيع أن 

 نري " .يحصل عىل أي واحدة منهن بعرشة دنا

 –واقرتح امللك " فهد " وقد أحس أن املشكلة اإلقتصادية قد أصبحت ممسكة بخناق العراق 

أنه من الرضوري البدء مبوضوع الحصص املقررة يف " األوبك " . ثم اقرتح امللك عقد إجتامع 

عىل مستوى القمة لعدد محدود من دول الخليج املنتجة للبرتول بغية التوصل إىل حل حازم 

اسم لقضية الحصص وبالتايل األسعار . ثم قال امللك أخريا : " كل املشاكل ميرسة إن شاء وح

 الله ، وعندنا نجتمع سويا ومعنا الشيخ زايد والشيخ جابر ، فإننا سوف نحل كل يشء " .
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وحدثت محاولة مشابهة من أمري الكويت ، فقد انتهز فرصة قيام الرئيس "صدام حسني 

طار لوادعه واقرتب من الجو الذي ساد أعامل القمة ، ومن املصادفات أن مبرافقته إىل امل

األمري الكويتي بدأ حديثه يف السيارة مع الرئيس صدام حسني من حيث إنتهى امللك " فهد "  

 فقد قال ما مؤاده : " إن املشاكل لها حل ، ونحن أخوة وأول من يتفهم ظروف العراق " .

مؤاده : " الحقيقة أن العراق حائر معكم . حني نطالبكم ورد الرئيس صدام حسني مبا 

مبساعدات ، تذكروننا بالديون . وحني نذكركم بحصص البرتول املتفق عليها حتى ال تنخفض 

األسعار ، تطالبون توقيعنا عىل التنازل عن أرض عراقية نحن يف حاجة إليها ليك نجد منفذاً 

 إىل البحر " .

 

بدأ بنقطة الديون ، فسأل الرئيس صدام حسني : " هل طالبكم أحد واختار أمري الكويت أن ي

 نحن مل نطالبكم ؟ " . –بأن تدفعوا الديون 

ورد الرئيس صدام حسني قائال : " ملاذا ال تتنازلون عنها برصاحة ؟ " .ورد أمري الكويت بقوله : 

 " لسببني".

فات يف الرنى والتصورات بني ولكن يف األيام القليلة عىل إحتالل الكويت كانت هناك إختال 

 ست من العواصم املهتمة باألزمة أو املشاركة فيها بدور ما 
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كانت رنى وتصورات هذه العواصم جميعاً متقاطعة ، تلتقي عند بعض املواقع ثم ال تلبث 

 أن تفرتق ، وبعضها يقف عند حد معني ، وبعضها ال توقفه حدود : 

قادم يف جدة ، وكان موقف امللك " فهد " متموجاً ، فهو كانت الرياض مشغولة باإلجتامع ال

من ناحية مع العراق كلية يف موضوع األسعار ، ومع العراق جزيئاً يف موضوع الحدود ألن 

السعودية لها إشكال مامثل مع الكويت من أيام الخط الشهري الذي رسمه السري " برييس 

لوقت نفسه ضد العراق يف التهديد باللجوء كوكس " عىل خريطة يف مؤمتر العفري . لكنه يف ا

رغم  –للقوة ألن إستخدامها يف منطقة الخليج يضع سابقة ال ميكن قبولها ، كام أن امللك 

كان يخىش أن خروجه من الحرب مع إيران منترصاً  –عالقته الوثيقة بالرئيس صدام حسني 

 سوف يجعله سيداً عىل الخليج ما مل يتصد له أحد .

ن غري راضية عن شيوخ البرتول بالجملة ، فاإلزمات اإلقتصادية تعرصها واألثرياء وكانت عام

ال يساعدونها بالقدر املنتظر . ولعل امللك " حسني " وهو السليل الوحيد الباقي عىل عرش 

هاشمي كان يحس يف أعامقه بأن " شيوخ البدو " الذين كانوا يتطلعون إىل أجداده 

أصبحوا اآلن يف وضع من يعطي ومينع ، ورمبا أنه مل يكن  –"  بإعتبارهم " أرشاف الشيوخ

بخطر  –الذين نزل عليهم الغنى دون حساب  –يضايقه كثرياً أن يشعر أصحاب البرتول 

 يهددهم ويعيدهم إىل األرض من طبقات السحاب التي حلقوا إليها بغري أجنحة .

عىل صلة قريبة بالعراق . ورمبا  –وكانت القاهرة بحكم عضويتها يف مجلس التعاون العريب 

كان الرئيس " مبارك " واحدا من الذين يرون أن للعراق يف موضوع الحدود وجهة نظر ال بد 

 –من سامعها ، ونفس اليشء بالنسبة ملوضوع برتول الرميلة 
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كام أن عىل وجه اليقني كان يرى أن إنخفاض أسعار البرتول يوثر أيضا عىل مرص التي  

لبرتول من الحجم املتوسط . لكن الرئيس املرصي كان يختلف مع أسلوب أصبحت مصدرا ل

الرئيس العراقي . ولعله أيضا مل يكن يشعر بالراحة مع شخصية صدام حسني التأثرة بتكوينه 

 العقائدي وطموحاته إىل دور إقليمي يراه الرئيس " مبارك " عىل حساب مرص .

يف بغداد أن نظريه العراقي لن يقدم عىل يشء  كذلك كان الرئيس " مبارك " يتصور مام فهمه

يؤدي إىل حرب . وقد وقف هو بنفسه أكرث من مرة ، وقال يف خطب علنية إنه واثق من أن 

 صدام حسني رجل سالم .

وملوكها  –ومهام يكن من أمر ، فإن هذه العواصم الثالث : الرياض وعامن والقاهرة 

كانوا تحت انطباع أوحى إىل كل  –و " مبارك "  ورنسانها الثالثة : " فهد " و " حسني "

أن أخطر املتوقع واملنتظر هو عـــمــلية محدودة عىل  –عىل إنفراد ورمبا دون إتفاق  –منهم 

" بوبيان " و " وربة " يحتل بها العراق هاتني الجزيرتني ، ثم يقف لينتظر رد الفعل لعل 

 الكويت تكون بعدها أكرث استعداد للتفاهم .

ا العاصمة الرابعة ، وهي الكويت ، فقد كانت مبا لديها من حسابات ومعلومات تستبعد أم

إستعامل القوة ، وترى يف التهديد العراقي حرب أعصاب وليس أكرث ومع ذلك فإنها كانت 

قلقة من األسلحة غري التقليدية التي ميلكها العراق ، ويبدو أنها كانت بالفعل قد أجرت 

ملوضوع بالواليات املتحدة األمريكية . وفيام بعد عرث العراقني يف مكتب إتصاالت حول هذا ا

وزير الخارجية الكويتي عىل تقرير بتوقيع السفري " أحمد اإلبراهيم " سفري الكويت يف 

جـــاء فـي  –وعاصمة السوق األوروبية يف نفس الوقت (  –بروكسل ) عاصمة بليجيكا 

 الــبـنـد الــثالث منه قوله: 
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التقيت يف نفس الوقت ، وبعد خروجي من مكتب السيد " مانوتيس " ) املفوض األورويب " 

املسؤول عن الشؤون الرشق أوسطية ( مع السيد " ج . أ . ماكوين " الذي يقوم بجولة 

 أوروبية ، وأثناء تباحثي مع السيد" ماكوين " تلمست األمور التالية : 

 

رتاحها سمو أمري البالد املفدى مبا فيها السعي األمرييك أن أساليب الضغط عىل العراق التي إق

والغريب لتدمري األسلحة العراقية املتطورة ، وجد حامساً لدى الواليات املتحدة ألنه أول طلب 

 عريب بهذا الخصوص . 

تختلف اإلدارة األمريكية يف النقطة الثانية مام ورد يف رسالة أمري البالد املفدى التي يعتقد 

أن الضغوط اإلقتصادية ال تكفى لوحدها يف توقيف الصناعة العسكرية العراقية املتطورة بها ب

، حيث تعتقد الواليات املتحدة أن بإمكان هذه الضغوط أن تؤثر يف منو الصناعات العسكرية 

 العراقية إذا لعبت كل من مرص والسعودية الدور املتفق عليه.

د كانت تفكر وشعورها أن األزمة أوشكت أن تصل وأما العاصمة الخامسة ، وهي بغداد فق

 وأتها وصلت إىل مفرتق طرق حاسم . –إىل ذروتها 

وأما العاصمة السادسة وهي واشنطن فقد انتقل تركيزها برسعة إىل الخليج . فقد وجدت 

األزمة تتصاعد بحساب الساعات وليس بحساب األيام . وقد يكون ما لفت تركيز واشنطن إىل 

متوز ، ثم  17ليج هو التالحق الرسيع بني خطاب الرئيس صدام حسني يف مناسبة منطقة الخ

رسالة السيد " طارق عزيز " إىل األمني العام للجامعة العربية بعدها بيوم واحد .ومل تكن 

لدى واشنطن ، فيام تقول به الشواهد حتى هذه اللحظة ، خطة نهائية للعراق وإمنا كانت 

 ق األوسط .لديها خطة ملنطقة الرش 
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 الرئيس صدام وإبريل جالسبي السفرية األمريكية يف العراق 

 

أعتقد الرئيس صدام أن إنشغاله يف الحرب اإليرانية العراقية أعطت الفرصة للكويتيني رغم 

دعمهم له يف الحرب أعطتهم الفرصة يف اإلعتداء عىل آبار النفط الواقعة عىل الحدود بني 

بتهم بتعويض وخصوصاً عن حقل رميله ومل يستجيبوا لذلك تحت البلدين وبعد الحرب طال

ضغوط دولية وأمريكية وكانت فيام بعد بغداد عاصمة مغلقة أمام الدبلوماسيني ، وحني 

يكون الدبلومايس سيدة فإن حالة اإلنغالق تصبح أشد ، وحني تكون السيدة غري متزوجة فإن 

ما كانت " ابريل جالسبي " سعيدة بأنها  حالة اإلنغالق تتحول إىل حالة حصار . وبقدر

 أصبحت سفرية ، بقدر ما كانت عصبية ألن سفارتها األوىل جاءت يف بغداد .

 ومل يكن الرئيس صدام حسني يقابل السفراء األجانب يف بغداد كقاعدة عامة . ومل يكن السيد 

تيض ذلك . ولكن " طارق عزيز " وزير الخارجية يقابلهم أيضا إال يف حاالت الرضورة تق

السفرية قابلت الرئيس صدام حسني ويقال أنها أعطت له الضوء األخرض بعدم مامنعة أمريكا 

  1بقيام العراق بغزو الكويت .

كان امللك حسني يرغب يف زيارة إىل بغداد للبحث يف األزمة الراهنة ) وكان يشعر بشكل 

ت املجتمع الدويل إىل جانب واضح أن مهمته تصب يف قرار مجلس األمن ، ونلبي طلبا

الرضورات العربية ( ، وكان يريد أن يسافر مبارشة إىل بغداد ، لكنه أخطر بأن األجواء 

 العراقية مقفلة إال للطريان العسكري العراقي وحده . 
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 2الجمعة  -وتوجه إىل عامن ، ومن هناك اتصل ببغداد يحاول ترتيب زيارته يف اليوم التايل 

ءه مع صدام بدأ " امللك حسني " يـشــرح رنيـتـه لألمور ، وكان ملخص رأيه " آب . ويف لقا

 أنه وهو يعرف الغرب أكرث من غريه ، يستطيع أن يؤكد أن الغرب سوف يتدخل عسكرياً " .

ورد الرئيس صدام حسني بقوله للملك " حسني " إنه " ال ينبغي أن ندع الغرب يثري الفزع يف 

امللك " حسني " أنها ليست مسألة فزع ، ولكنها مسألة معرفة بالغرب قلوبنا " . وكان رأى 

وخربة بسياساته ، وراح يرشح تفصيال يقينه بأن التدخل العسكري األمرييك قادم ال شك يف 

 ذلك إذا مل ينسحب العراق من الكويت .

طبقا  –ك وعاد امللك " حسني " يناقش ورجانه باإلنسحاب يزداد إلحاحا . وبشكل ما فإن املل

بدأ يشعر أن رسالته تصل تدريجياً إىل الرئيس " صدام حسني " . وأبدى الرئيس  –لروايته 

صدام حسني ما حسبه امللك استعداداً لإلنسحاب ، وسأله " متى تعتقد أن قواتكم سوف 

تنسحب من الكويت ؟ " وقال الرئيس صدام : " رسيعاً " وألح امللك ، وقال الرئيس صدام : " 

سابيع قليلة " . ورد امللك " حسني " بنربة مشحونة باألىس وقال : " ليست لدينا أسابيع ، يف أ

 وال حتى أيام .. أمامنا ساعات فقط " .

تصل أكرث وأكرث إىل الرئيس صدام الذي قال له : " إننا  –كام أحس  –وكانت رسالة امللك 

.وكان الرئيس صدام حسني قد وافق  نعقد إجتامعاً ملجلس قيادة الثورة ونعرض عليه آراءكم "

عىل فكرة القمة وإن تحفظ بقوله " إنه قد ال يتمكن من حضورها بسبب مشاغله " ، ثم 

 آبدى مالحظة مؤادها أنه ال داعي لحضور أمري الكويت .
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وقدر امللك " حسني " أن الرئيس صدام حسني يريد أن يتفادى مواقف إنسانية صعبة حني   

 يقابل امللك " فهد " والشيخ " جابر " والرئيس " مبارك " .يكون عليه أن 

" إىل بغداد ،  1 -وطبقا ارواية امللك فإنه عاد بالطائرة العراقية التي ذهب بها من مطار " هـ

ثم استقل طائرته . وبينام هو يف الطائرة وصلته إشارة من الرئيس صدام حسني تقول له " إن 

وجهة نظرك يف إجتامع عقد عىل عجل . سوف يحرض العراق مجلس قيادة الثورة وافق عىل 

اجتامع جدة ، وسوف يعلن إنسحابه من الكويت ، لكن هناك رشطاً واحداً وهو أال يتخذ 

 وزراء الخارجية العرب املجتمعون يف القاهرة قراراً مسيئاً أو عنيفاً ضد العراق 

، فقد خىش أن تسبقه الحوادث . ويقول امللك إنه كان يشعر أنه يف سباق يائس مع الزمن 

كان يعرف أن الضغوط تتزايد عىل املجتمعني يف القاهرة . وأن اجتامع الساعة السادسة املقرر 

 لوزراء الخارجية قد يترسع بإتخاذ قرار يفسد كل ما توصل اليه . 

طائرة ذو يقول امللك إنه كان يحس أنه حقق نجاحاً كبرياً ، ولذلك رأى أن يبعث برسالة من ال

عن طريق برج املراقبة يف مطار عامن يطلب من وزير خارجيته يف القاهرة أن يرجو زمالءه 

 انتظار اتصال يجريه بالرئيس " مبارك " وبعده سوف تصلهم تعليامت جديدة .

وعندما وصل امللك إىل مطار عامن تلقي مفأجاة يصفها بأنها " صدمة من أقىس الصدمات يف 

ن مرص أصدرت بياناً منفرداً بإدانة العراق يف الساعة الرابعة والنصف ، حياته " ، فقد عرف أ 

أي أنها مل تنتظر حتى إجتامع وزراء الخارجية العرب يف الساعة السادسة وترصفت مبفردها، 

 ثم إنها أيضا مل تنتظر أن يبلغها بنتائج مهمته.
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   واتصل امللك بالرئيس " مبارك " وهنا أيضاً تختلف الروايات .

 

يقول الرئيس " مبارك " إن امللك " حسني " اتصل به يف الساعة الرابعة والنصف وأخربه أن 

الجانب العراقي وافق عىل حضور القمة املصغرة . وعندما سأله ) السيد الرئيس ( عام إذا 

كان الرئيس " صدام " قد وافق عىل التعهد باإلنسحاب من الكويت ، وعدم التعرض لحومتها 

رد امللك بأنه مل يبحث أية  -ة ، وهام الركيزتان األساسيتان لعقد القمة املصغرة ؟ الرشعي

 تفاصيل مع الرئيس " صدام " .

وأما امللك " حسني " فيقول : " إن مهمتي كانت الرتتيب لعقد القمة املصغرة ، ومل أكن 

اب معي ، موظفاً يحمل رسالة ، ومع ذلك فقد كانت موافقة " صدام حسني " عىل اإلنسح

ولكن مرص ترسعت وأصدرت البيان قبل أن تسمع مني ، والدليل عىل ذلك انني ناقشت 

الرئيس " مبارك " يف صدور البيان املرصي قبل أن يعرف بنتائج مهمتي يف بغداد ، وكان رده 

عيل بأنه " كان تحت ضغط شديد من الرأي العام والصحافة املرصية " ، ومع ذلك فامذا كان 

و انتظر حتى يسمع مني ، وقد قصدت أن أعود من بغداد قبل موعد اإلمتام يف سيحدث ل

 الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة " .

وعىل أي حال ، فإن اإلنقسام وقع يف العامل العريب ، فقد اختلف وزراء الخارجية العرب وظهر 

العربية نظام الرئيس  خالفهم يف العلن . كذلك انقسم الشارع العريب وأيدت معظم الجامهري

 صدام وخصوصاً يف األردن وفلسطني واليمن ومرص .
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مل يكن هناك خالف بني الجميع عىل أن الغزو العراقي للكويت غري مقبول وال كان هناك 

خالف حول رضورة اإلنسحاب العراقي من الكويت . ولكن الخالف وقع حول اللغة : فريق 

وفريق أخر يرى أن التحوط رضوري ألن  –لة مسألة مبدأ يرى أن تكون اإلدانة كاملة فاملسأ 

التحركات العسكرية األمريكية التي بدأت فعال ال ترتك ألحد مجاال يشك يف نواياها ، وال يحق 

 للعرب أن يعطوا للواليات املتحدة حجة يف التدخل .  

السعودية يدخل  يف الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم آب كان األمري " بندر بن سلطان " سفري

يف البيت  –مكتب مستشار الرئيس األمرييك لألمن القومي الجرنال " برنت سكوكروفت " 

 ُُ األبيض . وفور أن جلس " بندر " عاجله " سكوكروفت " بسؤال قال فيه : " إننا مل نتلق رداً

اتصل من امللك " فهد " حتى اآلن عىل طلبنا إرسال طائرات إىل السعودية . ثم إن الرئيس 

بامللك أمس واليوم ، ولكن امللك يتخد موقف الصمت فيام عدا إضهار غضبه عىل " صدام 

حسني " ، وهذا ال يكفي ... " ، ورد األمري " بندر " قائال : " إنني برصاحة أستطيع أن أفهم 

موقف امللك . املشكلة أنكم تسحبون أصداءكم وراءكم ، ثم ترتكوهم مرات يف منتصف 

 الطريق. 

حن نريد أن نضع أيديكم ، وإمنا ما الذي يضمن أنكم سوف تستمرون إىل النهاية ثم ال ن 

 ترتكوننا وحدنا أمام األعداء ؟ هذا وضع جربناه معكم من قبل . " 

وراح " سكولروفت " يؤكد لـ " بندر " إن الرئيس " بوش " عازم عىل امليض حتى النهاية، 

، وبالرئيس شخصياً فإن " بوش " سوف مييض يف سياسة  وأنه ألسباب تتعلق بالبالد وباإلدارة

رضب قوة العراق ، وتصفية مركز " صدام حسني " إىل النهاية ..ويف اللحظة دخل الرئيس " 

بوش " بنفسه إىل مكتب مستشار األمن القومي قائال لـ " بندر": علمت أنك هنا يف مكتب " 

 وأتحدث معك". برن " ) برنت سكوكروفت ( فقلت أمر ، وأسمع منك
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ومل يضيع " بوش " وقتاً يف التحيات أو املقدمات ، فاتجه إىل صميم املوضوع امللح ومرة 

 أخرى كان امللك " حسني " عىل استعداد للسفر . وهذه املرة إىل أوروبا . 

مقر  –" داون سرتيت "  12دخل امللك " حسني " إىل البيت رقم  1662ويوم أول أيلول 

عىل موعد مع السيدة " مارجريت تاترش " . وكانت صداقته  –يف بريطانيا  رنساء الوزارات

بها هي األخرى قدمية . وعىل عكس ما جرى مع الرئيس " بوش " فإن رئيسة وزراء بريطانيا 

 مل ترتك للملك فرصة ليعرض فيها ما جاء من اجله وإمنا بدأت عىل الفور بقولها : 

 أنه رشير ؟ "  " ملاذا تؤيد صدام حسني وأنت تعرف

 ورد عليها امللك مأخوذا بهجومها املبارش :       

 " إنني ال أنيد أحدا ، ولكني أحاول أن أبحث عن فرصة إلنقاذ السالم يف املنطقة " .

 وردت " ماجريت تاترش " بحدة قائلة :          

 " ومن املسئول ؟ من الذي بدأ ؟ "

 ك بزمام أعصابه ، فقال لها : وحاول امللك " حسني " أن ميس          

" ماجريت ، إنني أريد أن أتحدث معك برصاحة . إن عرص دبلوماسية مدافع األسطول 

 ينتمي إىل القرن التاسع عرش " .

 ومل ترتكه " مارجريت تاترش " وإمنا صوبت إليه نظراتها بربيق مخيف قائلة له :           

لخارس ، وأنا أريدك أن تعرف الحقيقة قبل أن " اسمعني جيدا .. إنك تقف وراء الطرف ا

 1يفوت األوان".
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ومل يعد هناك مجال لطول الحديث . وفيام بعد تبادل األثنان الرسائل ، وكتب كالهام إىل 

اآلخر خطابات يصفها امللك " حسني " بنفسه بأنها كانت " مجموعات من الشتائم " . وكانت 

قىس وألذع يف أختيار هذه الشتائم . ويعلق امللك " رسائل وخطابات " مارجريت تاترش " أ 

حسني " فيام بعد عىل ذلك بقوله : " إن مارجريت تاترش سيدة يف منتهى الذكاء والكفاءة ، 

 ولكن لسانها أطول من جسمها كله " .

وتوجه امللك " حسني " بعد ذلك إىل باريس ملوعد مع الرئيس " فرانسوا ميرتان يف قرص " 

أيلول . وقد وجد الرئيس " ميرتان " أهدا كثريا من " جورج بوش " ومن "  2يوم  األليزيه "

مارجريت تاترش " . وقد استمع إليه " ميرتان " بصرب ثم قال له : " إن األمريكان واألنجليز 

يتحركون طبقاً لخطة واضحة أمامه ومعروفة ، وهم قلقون عىل إمدادات البرتول ، ولهذا 

هم ، ومن وجهة نظره أيضا ، ما يربره . وهم عىل استعداد للعمل القلق من وجهة نظر 

العسكري ، وليس يبقيعم يف األنتظار إال استكامل استعدادهم . والسبيل الوحيد إلحراجهم 

 هو األنسحاب العراقي الفوري " .

 

عندما دخل الجيش العراقي الكويت كان من املفروض أن يتم أرس األمري وأفراد عائلته 

حتى ال يظل هناك من ميلك حقا ، أو يظل حق رشعي يف طلب  –عىل األقل  –بني األقر 

 النجدة من القبائل ، أو الدول األخرى .
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والحاصل أن الرشعية يف هذا النوع من النظم التقليدية ال تقوم بدور الحكم فحسب ، وإمنا 

ادرة عىل الكالم أو تقوم بنوع من " األبوية " التي يحق لها وحدها أن تتكلم طاملا كانت ق

قادرة عىل الحياة ، فإذا تكلمت فإن كالمها املسموع ، وإذا بقيت حية فإن رأيها هو املنتظر . 

 وال يستطيع أحد أن يصم أذنيه ، أو يترصف دون إشارتها .

 

وكان مؤدي ذلك أن الغزو العراقي للكويت وإن نجح يف إحتالل البلد ، مل ينجح يف السيطرة 

عية فيه . وحتى إذا كانت هذه الرموز قد خرجت من البالد ، فإنها مل ترتك عىل رموز الرش 

رشعيتها وراءها ، وإمنا أخذتها معها ، وبها كانت تستطيع أن تترصف عىل النحو الذي ترتئيه 

 سواء مع القبائل القريبة ، أو مع الدول املهتمة .

 تكن يف حساب أحد .وبلغت األزمة ذروتها ، وتفتحت أبوابها عىل إحتامالت مل 

. دق جرس  1662/  2/ 1فجر يوم الخميس الساعة الخامسة تقريبا من يوم الخميس 

التليفون بجوار رسير امللك " فهد " . مل يكن هذا التليفون يدق يف العادة . ومعنى سامع 

صوته كان كفيال بأن يوحى عىل الفور بحدوث أمر جلل . ثم عرف امللك " فهد " أن القوات 

عراقية قد دخلت الكويت . وكانت املفأجاة بالنسبة له غري قابلة للتصديق ، فهو قبل ال

ساعات قليلة ودع كال من الشيخ " سعد العبدالله الصباح " و السيد " عزة إبراهيم " ، عىل 

 تصور بأن األمور عىل ما يرام ، وبأن اإلثنني عىل موعد للقاء يف بغداد بعد أيام .
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لك كان يعرف أكرث مام أبلغه به رئيسا الوفدين الكويتي والعراقي . وعىل وبالتاكيد أن امل

األرجح فإن املخابرات السعودية ، وهي جهاز قوي يف اململكة ، كانت قد استمعت بوسائلها 

الخاصة إىل ما دار بني الرجلني ، ومعنى ذلك أن امللك كان يعرف أكرث مام أبدى عىل السطح 

 ن املحقق أن مفاجأته بالغزو كانت كاملة .ومع ذلك فم –أنه يعرفه 

واستدعى امللك أحد مساعديه ، وطلب إليه أن يصله تليفونيا بالسفري " عبد العزيز " 

يقارنون بني رئيس أمرييك أيقظ مشاعر الوطنية والكربياء يف الواليات املتحدة ، وبني رئيس 

 ة .آخر أعقبه دون أن تكون له نفس الجسارة ، وال نفس الشعبي

مضافا إىل هذا أن " بوش " ما كاد يدخل البيت األبيض حتى إنفجرت فضيحة ابنه " نيل " 

الذي كان يعمل يف " مؤسسة اإلدخار والتأمني " وهي فضيحة قدرت خسائرها بعرشات 

الباليني من الدوالرات . وفوق ذلك كله فإن " جورج بوش " من أرسة عملت يف إنتاج البرتول 

وهو يعرف أكرث من غريه أهمية البرتول الحيوية بالنسبة للواليات  –اس وتسوقيه يف تكس

املتحدة ، وهو بنفسه قائل العبارة املشهورة عن " أن القرن الواحد والعرشين سوف يكون 

أي قرنا برتوليا " . وتبقى مالحظة أن صانع القرار السيايس برش ، ويف كل  –قرنا أمرييك ا 

يختلط بالعام ، واملفتاح األسايس لفهم التاريخ أنه إنساين أي أنه تقديرات البرش فإن الخاص 

 دوافع ونزعات وتحركات مجتمعات وأفراد .
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ولعل أدق ما ميكن أن يصف العوامل املتدفعة يف تفكري " بوش " تلك الليلة هو ذلك الحوار 

املبارش األمريال " الذي دار الجرنال " كولني باول " رئيس هيئة أركان الحرب وبني ســلـــــفه 

ويليام كرو " . فقد قال " ويليام كرو " أثناء هذا الحوار : " إنني أشعر أن الرئيس يترصف 

بنفاذ صرب . كلكم نفد صربه ، وكلكم يتحرق إىل الحرب ، والرئيس أكرثكم . أرجوك أن تنصح 

اجهناه وهو اإلتحاد الرئيس أن يتذع بالصرب . إننا بالصرب أربعني سنة انترصنا عىل أكرب خصم و 

السوفيتي . إن العراق هدف سهل ، وقتل عرشات ألوف من العرب هناك دون عناء ، وسوف 

يتحمس بعض العرب لنا يف البداية ، ولكن كل العرب أن متر السنني لن ينسوا . ومهام كان 

 هدفك نبيال يف أي معركة ، فإن عنرص النبل فيه سوف ينىس ، ويظل فقط عنرص القتل ".

الغريب أن الجرنال " كولني باول " مل يكن بعيداً عن أفكار سلفه األمريال " ويليام كرو " وقد 

رد عليه بقوله : " إنني أفهمك ، وأنا شخصياً من أنصار الضغط عىل العراق بالحـصار 

  قالهــــا الـــجـرنال –اإلقتصادي والدبلومايس ، ولكن اآلخرين عرب النهر يريدون شيئاً آخر " 

 " باول " وأشار إىل  اتجاه البيت األبيض عرب النهر .

آب كانت القاهرة يف حالة نشاط مكثف ، فقد تصادف يف ذلك الوقت أن انعقد  1صباح يوم 

فيها مؤمتر لوزراء خارجية الدول اإلسالمية ، وكان ذلك أول إجتامع يعقد عىل هذا املستوى 

 بعد عودة مرص إىل عضوية الجامعة العربية .

وتقدمت سوريا ) وغريها من الدول العربية ( بطلب عقد مؤمتر للقمة يسبقه عىل الفور 

اجتامع لوزراء الخارجية العرب ، ومبا أن وزراء الخارجية العرب كلهم حارضون يف القاهرة 

إذن فإن كل ما هو مطلوب هو  –بحكم اشرتاكهم يف اجتامع وزراء خارجية الدول اإلسالمية 

 زراء الخارجية العرب يجتمعون وحدهم يف ظرف ساعة .توجيه دعوة لو 
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وهكذا حدث ، فقد طلب السيد " الشاذيل القليبي " الذي كان يحرض كمراقب اجتامع وزراء 

إىل وزراء الخارجية العرب أال يتوجهوا هذا الصباح إىل قرص  –خارجية الدول اإلسالمية 

ن إىل اجتامع منفصل خاص بهم يف املؤمترات يف مدينة نرص ، وبدال من ذلك فهم مدعوو 

 فندق " سمرياميس انرتكونتنننال " الذي ينزل فيه معظمهم أثناء وجودهم يف القاهرة.

يف ذلك الوقت كان العمل قد بدأ يف واشنطن ، وبالنسبة لها ) من ناحية التوقيت ( فقد كان 

يت رشق البحر األبيض آب هواليوم الثاين لألزمة ، يف حني أنه كان اليوم األول بتوق 1يوم 

 والخليج .

واستيقظ الرئيس " بوش " مبكرا وبدأ بإجراء اتصاالت تليفونية متت كلها قبل الساعة 

 السابعة صباحاً بتوقيت واشنطن ) الثانية بعد الظهر بتوقيت القاهرة ( .

وكانت اتصاالت الرئيس " بوش " مع عدد من أصدقائه سألوا عنه يف املساء السابق ، ومل 

 يستطع أن يتحدث معهم بسبب انشغاله مع مستشاريه .

وكان من بني السائلني عدد من األصدقاء من عامل األعامل ، وبينهم رنساء مجالس إدارات 

وكلهم  –اثنتني عىل األقل من رشكات البرتول ، وواحد من رنساء مجالس إدارات البنوك 

 لهم طائلة يف الرشق األوسط .وغريهم من زمالئهم فأجاهم الغزو ، وانقض عىل مصالح 

ويف الساعة السابعة والنصف كان الرئيس األمرييك " جورج بوش " يف طريقه إىل مكتبه 

البيضاوي ، وكان مستشاره لشئون األمن القومي " برنت سكوكروفت " قد أعد له تقريرا 

ية ، سواء مبلخص ما تجمع لدى مكتبه من معلومات وردت اليه من كل أجهزة اإلدارة األمريك

 يف ذلك األجهزة العلنية أو الرسية .
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يف الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم آب كان األمري " بندر بن سلطان " سفري السعودية يدخل 

يف البيت  –مكتب مستشار الرئيس األمرييك لألمن القومي الجرنال " برنت سكوكروفت " 

ُُ األبيض . وفور أن جلس " بندر " عاجله " سكوكروفت "  بسؤال قال فيه : " إننا مل نتلق رداً

من امللك " فهد " حتى اآلن عىل طلبنا إرسال طائرات إىل السعودية . ثم إن الرئيس اتصل 

بامللك أمس واليوم ، ولكن امللك يتخد موقف الصمت فيام عدا إظهار غضبه عىل " صدام 

إنني برصاحة أستطيع أن أفهم  حسني " ، وهذا ال يكفي ... " ، ورد األمري " بندر " قائال : "

موقف امللك . املشكلة أنكم تسحبون أصداءكم وراءكم ، ثم ترتكوهم مرات يف منتصف 

الطريق. نحن نريد أن نضع أيديكم ، وإمنا ما الذي يضمن أنكم سوف تستمرون إىل النهاية 

 ثم ال ترتكوننا وحدنا أمام األعداء ؟ هذا وضع جربناه معكم من قبل . " 

" سكولروفت " يؤكد لـ " بندر " إن الرئيس " بوش " عازم عىل امليض حتى النهاية،  وراح

وأنه ألسباب تتعلق بالبالد وباإلدارة ، وبالرئيس شخصياً فإن " بوش " سوف مييض يف سياسة 

 1رضب قوة العراق ، وتصفية مركز " صدام حسني " إىل النهاية .

 

إىل مكتب مستشار األمن القومي قائال لـ " بندر": ويف اللحظة دخل الرئيس " بوش " بنفسه 

علمت أنك هنا يف مكتب " برن " ) برنت سكوكروفت ( فقلت أمر ، وأسمع منك وأتحدث 

معك".ومل يضيع " بوش " وقتاً يف التحيات أو املقدمات ، فاتجه إىل صميم املوضوع امللح 

رسة واململكة . وال ميكن أن واردة . والعنرص الوحيد الذي يستحق اإلهتامم هو أمن األ 

 تتعايش اململكة يف شبه الجزيرة العربية مع صدام حسني .
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وهكذا فقد كان األمراء الصغار يف السن يرون طلب املساعدة من أمريكا ، وقبول كل ما 

 تطلبه القيادة األمريكية من قواعد وتسهيالت ، وليس هناك حل آخر .

خط األنابيب الذي يحمل برتول الـــعـــــراق إىل  وطرح أحد األمراء الشبان رضورة وقف

ميناء " ينبع "فال يعقل أن يستمر العراق يف تصدير البرتول من األرايض السعودية " بعد كل 

 ما حصل".  

وتوجه عدد من األمراء الشبان إىل مجلس الكبار يحملون آراهم ، وكان امللك " فهد" مرهقاً ، 

يب العراقي وقال " إن األمور كلها تحتاج إىل تفكري وتدبري وقد رفض فكرة قطع خط األناب

هادىء" .وكانت املناقشات الحائرة تتخبط يف الظالم بني الخيارات وبني األجيال ، وبني 

 املشاعر املتناقضة . 

حتى وصل األمري " سلطان " وزير دفاع اململكة ، ومعه األمري " بندر " ابنه وسفريها يف 

 بندر " أن الصورة يف جدة مأساوية .ليجد "  –واشنطن 

كان امللك " حسني " محبطا بعد سوء الفهم الذي وقع بينه وبني الرئيس " مبارك " .  ثم زاد 

شعوره باإلحباط عقب انقسام وزراء الخارجية العرب املجتمعني بالقاهرة يف أمر بيانهم عن 

فهد " تيلفونياً ويبلغه بنتائج  األزمة . وقد رأى بعد صدور هذا البيان أن يتصل بامللك "

رحلته إىل بغداد ولقائه مع الرئيس " صدام حسني " ، ثم ما جرى بينه وبني الرئيس " مبارك " 

فيام بعد . وبالفعل اتصل امللك " حسني " بامللك " فهد " قائل له إن الرئيس " صدام حسني" 

آب ( . ومل ينتظره امللك " فهد  4وافق عىل عقد مؤمتر قمة مصغر يف جدة يف التايل ) السبت 

 " حتى ينهي تقريره عن مهمته ، وإمنا قاطعه قائال بنفاد صرب : " أي قمة مصغرة ؟ 
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وهل بقي لدينا وقت للقمم ؟ وما هي الفائدة ؟ "  واســــــتكمل امللك " حسني " كالمه 

 قائال : " إن العراقيني وافقوا عىل اإلنسحاب " .

ت الغزو مؤمتر جدة حيث شكل مؤمتر جدة لحظة ارتباك ومأساوية ومن األحداث التي سبق

 ونتج عنها حرب مل يحسن أحد تجنبها أو مل يبذل الجهد الكايف لذلك .

متوز قد بدا اجتامعهام الساعة السادسة مساء وجها لوجه،  21وكان الوفدان اللذان وصال يف 

 والتجهيز . يف إحدى قاعات اجتامعات مركز املؤمترات الحديث البناء

شمل الوفد الكويتي ويل العهد رئيس الوزراء سعد يرافقه وزير الخارجية ووزير العدل نفسه 

يومأ ، آراء اتصفت بالحكمة وبعد  12الذي كان قد قدم أثناء مجلس الوزراء الكويتي قبل 

 النظر.

جل الثاين توزع املفاوضون العراقيون بني عزت إبراهيم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة والر 

يف حزب البعث وسعدون حامدي نائب رئيس الوزراء وعيل حسن املجيد إبن عم صدام 

 حسني الذي سيعني حاكامً للكويت فيام بعد . 

بقي الوفدان يف جدة حتى الواحد من آب . ولكن املفاوضات الحقيقية مل تدم أكرث من ساعة 

ف من مساء اليوم األول . ثم ونصف من الزمن وبالتحديد بني السادسة والسابعة والنص

رفعت الجلسة وذهب كل الحارضين للمشاركة يف الصالة . رحب ويل العهد األمري عبد الله 

الشخصية الثانية يف اململكة السعودية بالوافدين واستقبلهام ثم ما لبث أن غادر القاعة عىل 

  1الفور عند بداية اإلمتحان
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يم بياناً استعرض فيه اإلتهامات العراقية للكويت واحداً بدأ العراقيون بالكالم فتال عزت إبراه

تلو اآلخر . وقد خال بيانه من تهديدات محددة وهو قرأه ببطء وعناية شديدة تجهد 

للوقوف عند كل كلمة فيه . وكان للتعابري املستخدمة يف البيان ، مبفرداتها املستوحات من 

. وقد اعرتف أحد الكويتني الحارضين فيام  لغة التقوى والورع ، صدى من الغرابة الشديد ة

بعد : " متلكنا شعور غريب ، إنها لغة متصوفني ، ويشء قريب من خطبة الجمعة أو صالة 

 األحد " .

ارتبك الكويتني يف البداية ، ولكن سعد ويل عهد اإلمارة ما لبث أن فند الحجج العراقية 

التشنج ، ولكن اإلنطباع بدأ يتكون واحدة واحدة وصفحة صفحة . ومل تكن لهجته شديدة 

 عند الفريقني بأن املؤمتر سوف يفشل بألتاكيد .

دقائق . ثم طلب  12يف إحدى مراحل اللقاء ، انتقل املفاوضان الرئيسان إىل غرفة جانبية ملدة 

عزت إبراهيم رئيس مجلس الوفد العراقي من األمري سعد : " ما رأيكم بدعوة الوفدين يك 

قرتحونه علينا ؟ " فوافق رئيس الوفد الكويتي . وقد بدا الجو غري العادي السائد يسمعوا ما ت

 متناقضاً مع خطورة املواضيع املطروحة .

بدأت املحادثات بالتوتر عند طرح األمور املالية . وبالرغم من نفي الفريقني ، فإن املوضوع 

مليارات دوالر .  12راهيم مبلغ املايل أخذ حيزاً طويالً وصعباً من املناقشات . طلب عزت إب

مليارات دوالر  6وبشكل قرض إن استحال العطاء . وبعد أخذ ورد وافق ويل العهد عىل مبلغ 

من القروض .وقد أحس العراقيون بان املقصود من إنقاص املبلغ مليارا واحدا هو الحط من 

ن قبل الرئيس صدام كرامتهم وإهانتهم ، فعلق إبراهيم عىل األمر قائال : " لست مخوال م

 مليارات دوالر " . 12حسني القبول بأقل من 

  



111 

 

بعد رفع الجلسة وتأدية الصالة ، عاد الوفد الكويتي إىل الفندق بإنتظار حفل العشاء الذي 

يقيمه امللك فهد .وهكذا تم التوافق عىل إجراء محادثات املقبلة يف بغداد مام جعل 

العدوان الذي كان جامثاً عىل الصدور ولو بشكل الكويتيني يشعرون بالراحة إلزالة خطر 

مؤقت . والوقت أن طابع اإلقرتاحات كان يحوي شيئاً خيالياً أمام خطورة الوضع والقلق 

 املتزايد عىل الصعيد العاملي .

 

بدأ تقديم العشاء يف التاسعة والنصف وأىت امللك فهد الذي أحيط علامً مبجرى املفاوضات 

ات التي يرفض الكويتييون تجاوزها ، يرافقه امللك حسني الواصل منذ ومببلغ التسعة مليار 

ساعات فقط .جلس امللك فهد متوسطاً ويل العهد الكويتي وعزت إبراهيم . وكان الجو ثقيال 

بالرغم من محاوالت امللك فهد جر الحديث إىل  أمور تتعلق برتبية الحيوانات وتأصيل 

لذات . فالعراقيون صامتون والكويتيون محبطني الخيول . وقد بدت جهوده كحوار مع ا

ومصدومني . ومل ينجح الفريقان يف إخفاء مشاعرهام . فيام بعد ، أحد أفراد الوفد الوفد 

الكويتي تحدث عن ذلك بالقول: " عىل العراقيني أن يكونوا يف قرارة أنفسهم ، خالل هذا 

 1جة وهذا ما كانوا يخططون له " .العشاء سعداء . فقد انتهى اللقاء دون الوصول إىل نتي

يف نهاية الحفل ، توجه امللك فهد نحو ضيوفه وابتسامة عريضة ترتسم عىل وجهة ، مبديا 

استعداد اململكة العربية السعودية بدفع مبلغ املليار دوالر املتنازع عليه " هبة من بلدي إىل 

 العراق دون رشوط " .شكر العراقيون امللك بحرارة .
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يل ترك فهد املائدة وتوجه إىل مقصورته . وكانت الساعة تقارب الحادية عرشة وبعد قل 

والنصف . وقد أراد امللك فهد بهذه املبادرة تنفيس اإلحتقان بني الوفدين ، وشاركه يف هذا 

 الشعور امللك حسني الذي ترك بدوره العراقيني والكويتيني وجها لوجه من جديد .

امدي يف العارشة صباحاً اتصاًل هاتفياً يف غرفته من مساعد األول من آب ، تلقى سعدون ح

وزير الخارجية الكويتي يقرتح عليه إصدار بيان مشرتك عن املحادثات . استمع حامدي مطوال 

إىل اإلقرتاح الكويتي املعروض الذي تضمن عبارة جعلته يقفز من رسيره . تـــــــقول العبارة 

 " ." حققت املفاوضات تقدما ملموسا 

 أجاب سعدون حامدي بأنه يف حاجة ملناقشة األمر مع رئيس وفده .

ذهبت حامدي إىل غرفة عزت إبراهيم شارحاً له املوضوع فعلق األخري قائل : " ليس صحيحا، 

 مل يسو يشء ، ال نستطيع ذلك " .

راه أعاد حامدي اإلتصال بالوزير الكويتي املساعد ليبلغه بان كل وفد سيصدر البيان الذي ي

مناسباً . غادر الوفد الكويتي جدة يف الساعة الرابعة بعد الظهر . وفور وصوله اتجه ويل 

وفيه مكاتب األمري . بدا ويل العهد  1623العهد إىل قرص بيان وهو مقر مؤمترات شيد عام 

مثقالً خالل رحلة العودة إذ أفىض إىل مساعديه " لدي حدس بكارثة سوف تحصل " استدعى 

 أعضاء مجلس قيادة الثورة وقد اتخذ القرار قبل ميض ساعة عىل بدء اإلجتامع : صدام حسني

سنتاً . وعند العبديل ، نقطة  32سيتم اجتياح الكويت ليالً .يف اليوم ذاته ارتفع سعر البرتول 

 الحدود الوحيدة بني البلدين كانت السيارات ما زالت متر بشكل عادي .
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لصحف نبأ مسليا يفيد بعرض خط صدام حسني عىل خبري أما يف إرسائيل ، فقد أوردت ا

بالخطوط دون معرفته لصاحب الخط بالطبع فقال " أن صاحب هذا الخط بحاجة إىل طبيب 

نفيس " . وعند املسؤولني األرسائيليني مل تكن ساعة ترقب وتهيؤ . ففي هذا النهار بالذات 

يتهيأ لحفل عرسه . وقد طرح عليه  كان الجرنال أمنون شاحاك رئيس اإلستخبارات العسكرية

الصحافيون املختلطون باملدعوين إمكانية الغزو العسكري العراقي ، فأجاب بالنفي وسيامء 

 املرح بادية عليه .ومل تكد متيض ساعات حتى ذهب يف رحلة شهر العسل .

أما جيمس بايكر فقد وصل لتوه إىل اركوتسك يف وسط سيبرييا الساعة السابعة مساء 

 لتوقيت املحيل إلجراء محادثات مع نظريه السوفيايت أدوارد شيفارنادزه .با

وكان الرجالن يجهالن ما ينتظرهام يف هذه املدينة العادية املحفوفة بالطرقات الواسعة وذات 

 1األبنية الرمادية . أنهام سوف يدخالن أول امتحان فعيل للعالقات األمريكية السوفييتية .

عبارة رددها جورج بوش وميخائيل غورباتشيف يف أكرث من مناسبة ومل " بدأ عهد جديد " 

يخطر ببالهام أن هذا العهد سيفتتح بطريقة مأساوية . فقد علم بيكر بواسطة خط هاتفي 

 مبارش مع واشنطن ، بالوضع املتأزم يف الخليج . وبدأت بنظره منحى خطرياً .

وفيايت صاحب الشعر األبيض واإلبتسامة التقى بايكر شيفارنادزه عىل عشاء منفرد . فالس

العريضة أثبت لخمس سنني خلت ، وهو عىل رأس الدبلوماسية السوفياتية ، بأنه مفاوض 

جيد بالرغم من عدم وجود يشء يؤهله لهذا املنصب . فهو ضابط سابق يف الـ ) ك . ج . ب (  

  ثم وزير داخلية ثم رئيس جمهورية جورجيا حيث مارس سياسة قمعية .
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وهو األسود الوحيد الذي استطاع  –يف البنتاغون كان الجرنال كولن باول رئيس األركان 

مجتمعاً بعد الظهر مع كبار املسؤولني يف غرفة  مجاورة ملركز  –الوصول إىل منصب كهذا 

القيادة العسكري . وهو مبثابة رصح لجهاز الدفاع األمرييك . وقاعة اإلجتامع هذه الــــمسامة 

 حة " معزولة عن كل خطر تجسس الكرتوين ." مصف

يف أول آب أصبحت كل هذه الرشوط مؤمنة ولكن استبعاد العدوان شكل القناعة السائدة 

إىل درجة دفعت بالجرنال شوارزكوف للعودة إىل مركز قيادته يف فلوريدا فور انتهاء اإلجتامع 

يعقد إجتامعاً مغلقاً مع أعضاء  –رئيس الوزراء اإلردين  –. يف اليوم ذاته كان مرض بدران 

الربملان . لقد شارك مرض بدران امللك حسني يف محاوالته بني العواصم العربية . وليومني مضياً 

 زار بغداد ثم الكويت .

قال بدران للنواب الحارضين : " من الواضح أن العراق ال يقبل بتنازالت . أته ال يريد إلغاء 

اه الكويت ودولة اإلمارات لزيادة إنتاج النفط هو أمر أسوا ديونه فقط ولكنه يعترب أن إتج

 من الحرب مع إيران " .

عىل مدى ثالث ساعات رشح بدران للنواب مجموعة من التفاصيل حول املوقف العراقي. 

وعىل ذلك علق أحد النواب فيام بعد : " من الواضح أنه عىل علم بغزو قريب خالل 

 ريد تحضرينا لذلك " .الساعات القليلة املقبلة وهو ي

يف واشنطن ، كانت الساعة تشري إىل الساعة السادسة والنصف مساء حني غادر ريتشارد هاس 

وزارة الخارجية ليعود إىل البني  –مسؤول عالقات الرشق األوسط يف مجلس األمن القومي  –

ظر التي األبيض ، بعد أن رشح له الجرنال سكوكروفت رئيس مجلس األمن القومي وجهات الن

 طرحت أثناء اإلجتامع .
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لقد ظهر واقع جديد عند األمريكيني ، فلم يعد التوافق قامئا حول الرأي السائد من قبل بأن 

 العراق يعرض عضالته فقط إلرغام الكويت عىل الرتاجع عرب املفاوضات . 

بعد نصف ساعة ، غادر سكوكروفت وهاس مكاتب األمن القومي يف الطبقات السفلية . 

ذهبا معاً للقاء بوش يف الطابق األول من املبنى الرئييس للبيت األبيض . وتحادثا معه ملدة و 

دقيقة عن اإلجتامع املشرتك الذي تم يف وزارة الخارجية . وخالل اللقاء رن جرس الهاتف  45

الرجل الثالث يف الدبلوماسية األمريكية  –فأجاب سكوكروفت وكان املتحدث روبرت كيميت 

 وزير الخارجية بالنيابة لغياب جيمس بايكر ومساعده لورنس ايغلربغر .   بصفته 

أطلع كيميت سكوكروفت عىل معلومات مل يتم تأكيدها بعد عن بدء إطالق عيارات نارية 

بإتجاه الكويت . وكان كيميت قد تحدث للتو إىل بايكر يف أركوتسك . ومبا أن الخط غري آمن 

وارا ملتبسا حاول خالله إرسال املعلومات بدقة مع ومعرض للتنصت فقد أجرى معه ح

 الحفاظ عىل أسلوب غامض .

فهم بايكر بأن الغزو أصبح وشيكاً وقد أطلع شيفارنادزه عىل األمر حني رآه بعد نصف ساعة 

 يف لقاء ثان . 

قال بايكر : " أن مصادر معلوماتنا تؤكد حشودات كثيفة عىل الحدود الكويتية وتتنبأ بغزو 

 . نأمل أن تحاولوا إيقافه " .  قريب

كانت الساعة تقارب الحادية عرش ليال حني وصلت معلومات كاملة للرئيس األمرييك وملعانيه 

مصدرها وكاالت اإلستخبارات تؤكد حجم الغزو . فقوات صدام ال تكتفي باملناطق الحدودية 

 بل تتجه نحو كل البلد . 
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عند الواحدة والنصف ليال بالتوقيت املحيل بواسطة يف مدينة الكويت . تم إيقاظ ويل العهد 

مكاملة أجراها وزير الدفاع من مركز القيادة العسكرية العامة وأخربه بإجتياز القوات العراقية 

 للحدود الكويتية .

كانت الفكرة األوىل التي وردت إىل ذهن األمري سعد تنسجم مع قتاعته الخاصة بأن صدام 

حقول النفط القريبة من الحدود ورمبا أيضاً عىل جزيريت بوبيان  سوف يكتفي بوضع يده عىل

ووربة الواقعتني عند مدخل الخليج واللتني يطالب بهام منذ سنوات . اتصل ويل العهد سعد 

عىل الفور بعدد من أفراد األرسة الحاكمة . وكان الذهول يسيطر عىل الجميع ويزيد يف حدته 

( السوفياتية الصنع تتجه 31العامة . مئات الدبابات الثقيلة ) تاألنباء املتوافدة إىل القيادة 

نحو العاصمة مصحوبة بشاحنات تنقل عرشات اآلف الرجال ودعامً لوجستياً هاماً من املاء 

 واملحروقات .

أذاع راديو بغداد بياناً أعلن فيه أن " مجموعة تحاول قلب الحكم يف الكويت " وبعد قليل 

قيادة الثورة يؤكد نجاح اإلنقالب وأضاف " هوالء الشباب الثوار  صدر اإلعالن عن مجلس

يطلبون دعم العراق ، وتلبية لنداء الحكومة املؤقتة يف الكويت قرر العراق تقديم املساعدة 

 " 

جندياً سوى مقاومة بسيطة أمام آلة الحرب  15222ومل يبد الجيش الكويتي املؤلف من 

مريي أماكنها حول القرص دون أن ينتاب أحد شك يف عدم العراقية . أخذت قوات الحرس األ 

مقدرتها عىل رد قوة النار العراقية . لقد حل الجنون محل الخوف وبدأت األوامر واألوامر 

 املضادة تتالحق .
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كان آل الصباح يعيشون رمبا لفرتة مؤقتة اللحظات األخرية من حكم دام قرنني ونصف من 

فضل الذهب األسود أغنى دولة يف العامل يصل ناتجها املحيل الزمان . فقد أصبحت الكويت ب

مليار دوالر . وإذا كان النفط حقق للكويتيني الغني لسنوات طويلة فها هو  12الخام إىل 

اليوم يتسبب يف خسارتهم . فهم بعنادهم وفقدان بصريتهم مل يفهموا أنهم يشكلون 

 م لهم باملرصاد .فــريســـة سهلة " لنشال " جائع مرتقب وكان صدا

بدأت أصوات اإلنفجارات واألسلحة األتوماتيكية تقرتب من القرص وبدأ الدخان األسود 

املتصاعد يشاهد من النوافذ وأخذت القذائف تصيب األبنية واملستودعات إصابات مبارشة . 

فلم يساور آل الصباح أدىن شك : إن قرص دسامن هو بني أهداف الغزو األوىل ورمبا يكون 

 الهدف الرئييس لقوات صدام حسني .

توقفت سيارات عديدة أمام املدخل الرئييس حيث أخذ الخدم ، يف حركة رواح ومجيء 

 مستمرة، يضعون الحقائب واألغراض .

يف الخامسة إال ربعاً ، حرش آل الصباح أنفسهم يف سيارات الليموزين التي اجتازت كاإلعصار 

ة . سار املوكب يف طرقات خالية إال من بعض الوحدات للمرة األخرية حدائق القرص الرائع

الكويتية املصفحة املتوجهة إىل جبهة ال تنفك تقرتب . توقف الحديث عىل التفاصيل وتم 

 إجراء اتصال هاتفي أخري قبل أن تقف السيارات أمام السفارة األمريكية . 

باب السفارة . وتوقفت طائرة صافح السفري األمرييك األمري وحاشيته وكان يف إنتظارهم أمام 

عامودية عىل بعد أمتار جاهزة لإلقالع ومحركاتها دائرة فركب األمري وويل العهد وعدد من 

األشخاص وتقرر أن يذهب اآلخرون برا إىل اململكة العربية السعودية . فالحدود ال تبعد 

 كلم تقريبا والطريق ال زالت آمنة . 52سوى 
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مري املتعب األعصاب ، بفعل تالحق األحداث رنية القوات العراقية أقلعت الطائرة فتسنى لأل 

 تدخل ضواحي العاصمة وهو يضع وجهه ملتصقاً بالزجاج . 

وبسبب فارق التوقيت الزمني ، كانت اليابان أول دولة إقتصادية ومالية كربى تعرف 

يلفها الظالم بتفاصيل األجتياح وتتابع تطور األحداث ساعة فساعة . فالواليات املتحدة 

 وأوروبا غارقة يف السبات .

كان امللك حسني نامئاً يف قرصه املشاد وسط عامن ، فاستيقظ عىل رنني الهاتف إىل جانب 

رسيره . نظر إىل الساعة وهوشبه نائم فوجدها السادسة صباحا . وكان قد أعطى تعليامته 

مبكرة كهذه إال ألمر خطري  منذ زمن بعيد إىل وزرائه وكبار مساعديه بعد إزعاجه يف ساعة

 جداً .

للوهلة األوىل مل يستطع امللك حسني معرفة الصوت الذي يرصخ عىل الطرف اآلخر من الخط 

" هل سمعت ؟ هل سمعت ؟ " . صحا امللك فجأة فعرف أن املتكلم هو امللك فهد الذي 

العاصمة يطلبه من جدة " إجتيحت الكويت والعراقيون عىل بعد كيلو مرتات قليلة من 

الكويتية . عليك أن تتصل بصدام حسني وأن تطلب منه سحب قواته للحدود ، للمنطقة 

 املتنازع عليها " . 
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وحاول امللك األردين تهدئة فهد . يف اللحظة ذاتها ، السادسة والربع ، أيقظ الشاذيل القليبي 

لب منه إعالم امللك وزير الخارجية األردين مروان القاسم ليط –أمني عام الجامعة العربية 

باألمر . فقرر مروان القاسم خرق التعليامت واتصل بالقرص والقلق يتملكه من ردة الفعل 

 التي سيلقاها فدهش حني أخرب امللك أنه عىل معرفة بالوضع . 

 

السادسة والنصف صباحاً ، حاول امللك حسني اإلتصال عبثاً بصدام حسني . وهو جرب كل 

 1. ومل يستطع سوى التحدث مع طارق عزيز وزير الخارجية العراقياألرقام التي بحوزته 

 

كان صدام حسني يف قرصه املحصن قرب العاصمة محاطاً بقادة جيشه وأعضاء مجلس الثورة 

يتابع أخبار تقدم جيوشه يف الكويت . ويف السادسة والنصف صباحاً أصبح الغزو انتصارا 

ل عىل تنظيف بعض جيوب املقاومة يف العاصمة فقواته باتت تسيطر عىل مجمل البالد وتعم

. 

كان يستمع إىل التقارير املقدمة إليه وإىل األخبار الواردة من الجبهة دون أن يحاول إخفاء 

رسوره . فالبلد الذي احتله للتو هو خزنة مال حقيقية . وهو بحسب رأيه جزء ال يتجزأ من 

 العراق .

  

                                                            
 119ص  – 93بيار ستالينجر ص  –حرب الخليج  1



119 

 

 علم مبحاوالت امللك حسني اليائسة لإلتصال به . وحتى السادسة والنصف ، مل يكن صدام عىل

يف ذات الوقت كانت الساعة تشري إىل الحادية عرش والنصف ليالً يف واشنطن أي نصف ساعة 

آب.بعد إجتامعهام مع جورج بوش  سكوكروفت وهاس يف  1قبل بداية اليوم املشؤوم 

ت األبيض تحت األرض . تحيط بهذه التاسعة ليالٌ إىل قاعة اإلجتامعات املجهزة يف طوابق البي

القاعة غرف عديدة متأل جدرانها الخرائط الضخمة التي تلقي الضوء عىل مناطق العامل 

املختلفة . وكانت املعلومات الواصلة إىل البيت األبيض تنقل مبارشة عىل هذه الخرائط . 

تطورة تسمح باإلتصال وباإلضافة إىل ذلك ، تم تجهيز القاعة بعدد من العقول اإللكرتونية امل

الفوري بأية نقطة عىل الكرة األرضية ، وبنظام اتصاالت يعتمد الشيفرة بني البيت األبيض 

 والبنتاغون ووزارة الخارجية .

كان الحارضون إىل جانب سكوكروفت وهاس : جون روبنسون مساعد وزير الخزانة ، روبري 

ت املركزية وليام وبسرت ومساعده ديك كيميت ممثال جيمس بايكر ، مدير وكالة اإلستخبارا

 كري، األمريال ديف جريمييا مساعد رئيس األركان ، بول وولفووتيز من وزارة الدفاع .

كان هؤالء جميعاً وصورتهم عىل الشاشة يتبادلون النقاش واملعلومات ويصنفونها . وكلها 

ينها ، أعطى سكوكروفت تشري إىل اتساع الهجوم . وبرتكيزه عىل تنسيق املداخالت والربط ب

اإلجتامع طابعه الشخيص املعتدل والدقيق . ويف كل مرة كان يغادر اللقاء لإلتصال بجورج 

 بوش يف شقته . وبعد أن اتصل به للمرة األخرية يف الساعة الحادية عرشة ذهب الرئيس لينام.
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الثامنة صباحاً  إتخذت إجراءات عديدة ، ومنها إجتامع عاجل بحضور الرئيس غداة ذلك اليوم

. كام تقرر التجميد الفوري لكل األموال العراقية والكويتية خاصة . ولكن هذا القرار بحاجة 

 إىل تنسيق عىل الصعيد العاملي يك يصبح نافذا وفعاالً .

من عائداتهم  % 12والواقع أن مسؤويل الكويت كانوا منذ سنني عدة يخصصون نسبة 

 النفطية لهدفني اثنني: 

 %2للعراق بشكل قروض خالل حربه مع إيران . و –يا لسخرية القدر  –نها تذهب م % 1

 توظف " لألجيال القادمة " وتدار بواسطة " مكتب اإلستثامر الكويتي " يف لندن . 

مليار دوالر .  112و  122وحسب التقديرات ، بلغت قيمة األموال التي يديرها املكتب بني 

من مجمل إستثامراتها  % 12يات املتحدة األمريكية فكانت متثل أما توظيفات الكويت يف الوال 

مليار دوالر موزعة بني األسهم وسندات الخزينة  22 – 15األجنبية . أي ما يوازي 

 1والعقارات.

 

وتعترب إسبانيا مركز التوظيفات األكرب حيث يشارك الكويتيون يف مجالس إدارة رشكات عديدة 

افة واملحروقات والدفاع .كذلك األمر بالنسبة للندن التي تعمل يف مجاالت حساسة كالصح

يلعب فيها مكتب اإلستثامر الكويتي دوراً هاماً أساسياً يف الحياة اإلقتصادية واملالية لربيطانيا 

 العظمى . وعىل األخص فيام يتعلق بقطاع البنوك والفنادق .
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ط العمالقة بريتش برتوليوم من أسهم رشكة النف % 11وقد سيطر هذا املكتب لوقت ما عىل 

من  6.6ولكن يف مواجهة ضغوطات الحكومة الربيطانية، اضطرت الكويت إىل اإلكتفاء بـ 

 أسهم هذه الرشكة .  

أما يف املانيا اإلتحادية فإن األموال الكويتية تسيطر عىل عدة فروع من الرشكات الهامة . ويف 

يفات بشكل سندات خزينة أو نشاطات اليابان ، تعترب الكويت أهم مصدر أجنبي للتوظ

 مالية .

كل البلدان الرأساملية إذن مبا فيها جنوب إفريقيا ، كانت مخرتقة من قبل مكتب اإلستثامر 

 الكويتي .

مل يكن صدام حسني بحاجة ألكرث من ساعات قليلة حتى يغري يف موازين القوى . فبتحوله إىل 

البرتول املنتج عىل الصعيد العاملي . هذا إذا  5/1 سيد آلبار النفط الكويتية أصبح يهيمن عىل

مل تأخذ بعني اإلعتبار إمكانية استيالئه عىل اإلستثامرات الكويتية وإعتبارها " غنيمة حرب " 

 يستطيع بواسطتها مامرسة الضغوط عىل اإلقتصاديات الغربية . 

تم اإلتصال ليال ببعض ملواجهة هذا الخطر املاثل ، تحرك املسؤولون األمريكيون برسعة . ف

الرجال الذين يسكنون واشنطن وجوارها ، وتلقوا األمر باملجيء إىل البيت األبيض يف الحال . 

ومعظمهم من املحامني العاملني يف إطار وزارة العدل .وكان الواحد منهم يجتاز مكتب األمن 

أصبح الجميع عند مدخل املركز الرئايس دون أن يعرف سبب استدعائه . وخالل دقائق ، 

يعرف الغاية من مجيئه : صياغة وثيقة قانونية يوقعها الرئيس وتشمل كل إلجراءات الالزمة 

 لتجميد األرصدة العراقية والكويتية عىل األرض األمريكية .
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إنه قرار معادي لبغداد ويهدف إىل الحفاظ عىل مصالح حكومة الكويت يف املنفى . وبينام 

صياغة مسودة الوثيقة، بدأ مساعد وزير الخزانة بإجراء اتصاالت كان املحامون يعملون عىل 

هاتفية بحكام البنوك املركزية يف عواصم أوروبا وآسيا ، ليطلب منهم اتخاذ اإلجراءات لتنفيذ 

تجميد الودائع يف أرسع وقت ممكن قبل أن تبادر بغداد بواسطة الحكم الجديد الذي نصبته 

عينة . وكان حكام البنوك املركزية يصابون بالهشة من هذا يف الكويت إىل اتخاذ مبادرات م

اإلتصال الهاتفي الصباحي . والعديد منهم علم باإلجتياح العراقي للكويت بواسطة مساعد 

 وزير الخزانة نفسه .

دقيقة صباحاً تم إيقاظ جورج بوش فقد كانت املستندات جاهزة للتوقيع  45يف الرابعة و

 أعلن القرار بواسطة مكتب البيت األبيض اإلعالمي . وبالتايل للتنفيذ . وقد

 5.4بدأت فرنسا بتجميد الودائع الكويتية والعراقية . وحذت بريطانيا حذوها فيام يتعلق بـ 

آب لتجميد  4مليار جنيه من ودائع الكويت يف البنوك الربيطانية وآثرت اإلنتظار حتى 

 الودائع العراقية .

املستمر يف البيت األبيض بإتخاذ مبادرات أخرى . فبعد أن أفاقوا وقد سمح اإلجتامع اللييل 

 من آثار الصدمة األوىل ، متكن األمريكيون من وضع تصور أول للمواجهة .
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مل يكن الخيار العسكري قد طرح بعد ولكن الخيارات السياسية كانت واضحة . فقد تم 

وا معهم من أجل دعوة عاجلة اإلتصال باألمري ومساعديه فور وصولهم إىل جدة . وعمل

 ملجلس األمن الدويل .

كان روس مكلفا ًبتمهيد الطريق أمام الخطوة مع موسكو . فقال ملحدثه تراسنكو بان مبادرة 

مشرتكة كهذه متنع دوالً عربية عدة من التحالف مع العراق ، كام تحول دون لعب صدام 

راً يف البداية ولكنه أجاب بعد حسني عىل تناقضات الدول العظمى . وبدا تراسنكو حائ

استشارة شيفارنادزه " نحن موافقون " ." جيد جداً أجاب مساعد الوزير األمرييك ، يجب أن 

 يكون البيان حازماً ، ال تنىس أن بايكر سيأيت خصيصاً إىل موسكو من أجل إعالنه " .

ؤولة عن قضايا األمن كان ابو إياد ، الشخصية الثانية يف منظمة التحرير الفلسطينية واملس

واإلستخبارات ينام يف فيلته الواقعة يف ضواحي تونس العاصمة . وكانت زوجته قد وصلت 

 لتوها من الكويت حيث تقطن 

لقد استيقظوا إثر اتصال هاتفي تلقوه من أفراد األرسة يف الكويت يفيد بحصول معارك قريبة 

عرفات وهو يعرف أن رئيس منظمة  من منزلهم . فارتدى أبو إياد مالبسه وذهب ملقابلة

 1(1التحرير يعمل حتى ساعة متأخرة يف منزله يف حي صامد .)

كان زعيم منظمة التحرير الراحل يارس عرفات عىل علم بالنبأ . وهو أيضاً كان قد أعلم عن 

طريق أقارب له يف الكويت . فاتفق الرجالن عىل القيام يف الغد بجولة تشمل عدداً من 

 لعربية . العواصم ا
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وتستمر كل الجهود دون جدوى ويقع الكويت تحت إحتالل العراق ويستمر اإلحتالل عدة 

عندما حشدت أمريكا وحلفاءها وقاموا بحرب عاصفة الصحراء  1661شهور حتى شهر شباط 

ومن ثم تحرير الكويت بعد حرب دامت حوايل أكرث من شهر والجدير بالذكر أن العراق يف 

 لثالثيني كان قد قصف تل أبيب بالصواريخ.تصديه للعدوان ا

فقصف العراق إرسائيل بالصواريخ أثناء العدوان الثالثيني بهدف تحرير الكويت ولكن 

إرسائيل أبدت ثورتها يف بعض األوقات حني راحت الصواريخ العراقية تصيب بعض مدنها 

امري " ) هو صقر وقراها ، وأظهرت أن صربها نفذ ، لكنها كانت تضبط نفسها ، وكان " ش

الصقور ( هو الداعية األكرب إىل السكوت . لقد قال شامري بالحرف الواحد لن نرد اآلن عىل 

صدام ولكن سيأيت اليوم والوقت املناسب . وبعد ما تسلم بوش اإلبن الحكم يف أمريكا جاء 

 م وإعدام 1222الوقت املناسب ومن هنا بدأت قصة إحتالل العراق وسقوط بغداد عام 

 صدام .
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 حول إحتالل الكويت وحرب الخليج الثانية  وثائق

 

 

 وثـــيـــقـة كـويــتــيـة

 هذه الوثيقة كانت من مدير عام األمن الوطني موجهه إىل وزير الداخلية الكويتي 

 بعنوان

 رسي جداً وخاص

 سمو وزير الداخلية الشيخ سامل الصباح السامل الصباح 

، قمت بني  1626ترشين األول  11فيذاً ألوامر سموكم الصادرة بتاريخ بعد لقائنا املشرتك وتن

، بزيارة مقر وكالة اإلستخبارات يف الواليات املتحدة ، بصحبة  1626ترشين الثاين  12و 11

 الكولونيل اسحق عبد الهادي شداد مدير املباحث يف محافظة األحمدي .

  



126 

 

ية جداً إىل حني حل مشكلة حساسية أشقائنا يف وقد شدد الجانب األمرييك أن تبقى الزيارة رس

 مجلس التعاون الخليجي من جهة ويف كل من إيران والعراق من جهة ثانية .

 

ويف هذه الرسالة أضع بني يدي سموكم النقاط الرئيسية التي إتفقنا عليها مع القايض وليم 

 14معه يوم الثالثاء يف  وبسرت ، مدير وكالة اإلستخبارات األمريكية وذلك خالل لقايئ الخاص

 .  1626ترشين 

 

إن الواليات املتحدة مستعدة لتدريب أشخاص نختارهم نحن ، لحامية سمو األمري وسمو 

الشيخ سعد العبد الله السامل الصباح . إن اإلعداد والتدريب سوف يكونان يف مقر وكالة 

 112لهوالء األشخاص هو اإلستخبارات األمريكية نفسه ، هذا مع العلم أن العدد النهايئ 

شخصاً .  وقد اتفقنا أن تناط ببعضهم مهامت خاصة مرتبطة مبارشة بالعائلة امللكية هذه 

املهامت يحددها سمواألمري ويل العهد وحول هذا املوضوع أفادنا الجانب األمرييك ، أنهم غري 

 مو األمري .راضني عن كفاءة وقدرات قوات الحرس املليك أثناء الهجوم الذي تعرض له س

 

وقد اتفقنا مع الجانب األمرييك عىل أن تتم زيارات متبادلة عىل كل املستويات بني مديرية 

األمن الوطني ووكالة اإلستخبارات املركزية . وأن يتم تبادل حول تسلح كل من إيران 

 والعراق ، وحول البنى اإلجتامعية والسياسية لكليهام .
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اء الوكالة إلعادة تكوين بنية مديرية األمن الوطني ، حيث وقد طلبنا ي إلحاح مساعدة خرب 

أصبحت هذه القضية من األولويات امللحة خصوصاً بعد األوامر التي أصدرها سمو األمري . 

إننا ننتظر خرباتهم للرشوع يف وضع اسرتاتيجية جديدة تتناسب مع الوضع الداخيل يف البالد 

عن طريق تركيب نظام معلومايت وآيل يف مديرية ومع التغريات يف منطقة الخليج ، وذلك 

 األمن الوطني .

وكام طلبنا نحن ، فقد أعلمنا الجانب األمرييك أنه مستعد لتبادل املعلومات حول نشاطات 

املجموعة الشيعية املتطرفة داخل البالد ويف بعض دول مجلس التعاون الخليجي . وقد قام 

اتخذناها ضد الحركات املدعومة من إيران ، وأعلمنا أن السيد بتهنئتنا عىل اإلحتياطات التي 

 الوكالة مستعدة لعمل مشرتك معنا إلستبعاد كل عوامل التوتر يف منطقة الخليج .

 

وقد اتفقنا مع الجانب األمرييك ، عىل أنه من املهم اإلستفادة من تدهور الوضع اإلقتصادي يف 

فقة عىل رسم حدودنا املشرتكة . وقد عرضت العراق ، حتى نجرب حكومة هذا البلد عىل املوا

وكالة اإلستخبارات األمريكية وسائل الضغط التي تراها مالمئة. مع التشديد عىل أنه يجب أن 

 يقوم بيننا تعاون واسع يف هذا الحقل ، برشط أن يتم التنسيق عىل أعىل املستويات .
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شكل التايل : من جهة يجب أن نسعى يرى الجانب األمرييك ، أن تكون عالقاتنا بإيران عىل ال

لتاليف أي اتصال مبارش معهم . وبخالف ذلك من جهة ثانية ، يجب أن منارس عليهم كل 

الضغط اإلقتصادي املمكن بنفس الوقت الذي يجب أن نستمر فيه بدعم تحالفهم مع سوريا 

لني ضد إيران ، . وقد حدد إتـفاق مع الجانب األمرييك ، أنه عىل الكويت تاليف أي ترصيح ع

 وباملقابل تقليص دورها ونشاطها يف اإلجتامعات العربية املختلفة .

 

لقد اتفقنا مع الجانب األمرييك ، أنه من املهم جداً محاربة املخدرات داخل الكويت ، وذلك 

بعد أن أخربنا خرباء مكتب املخدرات يف الوكالة ، أن جزءاً كبرياً من الرأسامل الكويتي ، 

لتشجيع تجارة املخدرات يف باكستان وإيران . وأن منو هذه التجارة له انعكاسات يستعمل 

 كارثية عىل مستقبل الكويت.

 

لقد وضع الجانب األمرييك بترصفنا خطاً هاتفياً خاصاً ، لتشجيع التبادل الرسيع لألفكار 

 واملعلومات التي تتطلب اتصاالت مكتوبة .

 

  1213565141العائد للسيد وليم وبسرت هو التايل : إن رقم خط الهاتف الخاص 

 إنني انتظر توجيهات سموكم . وابعث لسموكم بأفضل التحيات

 

 العميد فهد أحمد الفهد 

 مدير عام

 مديرية األمن الوطني
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 ة حـول تـزويـد الـعـراق بـاإلسـلـحـةوثـيـقـ

 املتعهدون األجانب املتعاملون مع الرئيس صدام حسني 

 الرشكات التي تزود العراق مبعدات وتجهيزات عسكرية غري تقليدية .

 

 عدد الرشكات بلد املنشأ  

 2 األرجنتني

 17 النمسا

 2 بلجيكا

 1 الربازيل

 1 مرص

 4 اسبانيا

 12 الواليات املتحدة

 13 فرنسا

 1 اليونان

 1 الهند

 1 العراق

 11 ايطاليا

 1 اليابان

 1 جرييس
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رشكة  122تحتوي عىل معلومات حول  الئحة الرشكات هذه التي اعدت استناداً إىل ملفات

متورطة بتسليم العراق قذائف وصواريخ كيميائية أو مواجهة أوتكنولوجيا عسكرية متقدمة 

. 

هذه املعلومات ال تشمل تصدير األسلحة التقليدية . امليدل ايست داتا بروجكت أحصت 

 .1أكرث من ألف رشكة متورطة يف هذه الصفقات

  

                                                            
 119ص  – 93بيار ستالينجر ص  –حرب الخليج  1

 1 موناكو

 1 البلدان املنخفضة

 1 بولونيا

 23 جمهورية املانيا الفدرالية

 12 بريطانيا

 1 السويد

 11 سويرسا

 127 املجموع
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 اق وما بعد إحتالل العراقاإلحتالل األمرييك للعر 

وحول ذلك كتب أحمد منصور : مل يكن سقوط بغداد عىل يد القوات األمريكية يف التاسع 

م يقل يف فجيعته لدى كل مسلم عن سقوط بغداد عىل يد قوات  1222من نيسان عام 

م كانت عاصمة  1152للميالد ،ورغم أن بغداد يف عام  1152للهجرة  355هوالكو عام 

ة ورمز هوية األمة آنذاك ، إال أن بغداد الحديثة تاريخ األمة وحضارتها وعراقتها الخالف

ومكانتها وقلبها ، ومل يكن سقوط بغداد يف التاسع من إبريل وليد اللحظة ولكنه كان نتاجا 

 لترصفات ما جعلتها هدفاً للمخططات األمريكية واملطامع الصهيونية .

 اللحظة التي قام فيها صدام حسني بغزو الكويت لقد بدأ تنفيذ مخطط سقوط بغداد يف

، حيث مثل هذا التاريخ بداية لنكبة جديدة لألمة التي  1662واحتاللها يف الثاين من آب عام 

لتكون مع نكبة فلسطني أكرب نكبتني  1222توجت بالنكبة الكربى يف التاسع من إبريل عام 

 (  1.)  1614يف عام تعرضت لهام األمة بعد سقوط الخالفة اإلسالمية 

لقد كنت أحد الصحفيني القالئل الذين شاءت لهم األقدار معايشة هذه النكبة من بدايتها 

حيث كنت من أواخر من دخلوا الكويت قبيل احتاللها عىل آخر طائرة  1662من آب عام 

دخلت مجالها الجوي ، وعشت تحت اإلحتالل العراقي للكويت ورصدت ما حدث ثم ذهبت 

لك مرات عديدة للعراق بعد خروجها من الكويت وفرض الحصار عىل شعبها وعشت بعد ذ

تحت الحصار وعايشت معاناة العراقيني عىل مدى سنوات الحصار ورصدت معاناة العراقيني، 

وحاولت أن أعرب عنها كام عربت عن معاناة الكويتيني من قبل ، كام عايشت تهديدات 

 ىل مدى السنوات التي سبقت الحرب األخرية واالحتالل ، األمريكيني ورضباتهم ضد العراق ع
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كام رصدت املراحل النهائية لإلعداد للحرب من خالل زيارات لكل من العراق وتركيا وسوريا 

عالوة عىل الدوحة التي كانت مركز قيادة القوات األمريكية وقد سجلت خاللها كل ما يدور 

يني الذين خرجوا من بغداد قبيل اندالع عىل تلك الجبهات ورمبا كنت من أواخر الصحف

الحرب عىل غري رغبة مني حيث طلبت مني إدارة قناة " الجزيرة " أن أعود بسبب أعامل 

آذار وحدث ما  16آذار ثم اندلعت الحرب يف  15أخرى كلفت بها، فخرجت من بغداد يف 

ل األمرييك نيسان وبعدما أصبحت العراق تحت االحتال 6حدث فيها حتى سقطت بغداد يف 

عدت إىل بغداد وعايشت الحياة يف العراق يف ظل االحتالل األمرييك ، وجبت العراق من 

رشقه إىل غربه وأقمت يف بغداد أياما رصدت خاللها حياة الناس ومشاعرهم تحت االحتالل ، 

ثم ذهبت إىل مناطق املقاومة املشتعلة يف محافظات العراق املختلفة ومتكنت من الوصول 

بعض رجال املقاومة العراقية التي استطاعت أن تشوش عىل كل الخطط األمريكية حتى  إىل

اآلن ورصدت التجربة كام رصدت ما يدور عىل الجانب األمرييك والربيطاين من خالل زيارات 

قمت بها لربيطانيا ورصدت ملا تقوم به واشنطن وتفكر فيه ، ثم كتبت القصة من بدايتها " 

 .       1 قصة سقوط بغداد "

 أحمد منصور 

 للهجرة  1414رجب  4القاهرة : 

 للميالد. 1222أول أيلول 

 وبعنوان

 سقوط بغداد بني هوالكو وبوش

1152 – 1222 
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 -كتب أحمد منصور يقول :

كان الذهول يحيط بالجميع ، لكني  1222حينام سقطت بغداد يف التاسع من نيسان عام 

 355ألقرأ عن سقوط بغداد عىل يد هوالكو عام  تركت الواقع وعدت إىل كتب التاريخ

للميالد وأحاول أن أقدم قرائتني مل نعشها وقراءة عشناها لحدث واحدة  1152للهجرة  

 وملدينة واحدة .

 

فحينام وصل هوالكو إىل أسوار بغداد كان قد دان له كثري من أمراء املسلمني الذين مر بهم 

ثري منهم مستشارين له وكان منهم حسام الدين الفليك يف طريقه من بالد التتار حتى أصبح ك

الذي نصح هوالكو بعد التعرض للخالفة وبغداد إال أن نصري الدين الطويس شجع هوالكو 

عىل امليض إىل بغداد بل وانطلق يقود جانبا من الجيش ملحارصة عاصمة الخالفة من ناحية 

اطنية مثل الوزير ابن العلقمي الذي املرشق ، وكان قرص الخالفة قد امتال بالرافضة والب

اجتمع مع هوالكو ، وكان يف نفس الوقت وزيرا لدى الخليفة املعتصم، فلام استشاره الخليفة 

نصحه ابن العلقمي مبصانعة التتار ولعب هذا الوزير دورا خطريا يف دعم التتار وسهل لهم 

ىل هوالكو قبل ذلك يف محاولة قتل العلامء واألمراء والحجاب والكبار ، وقد خرج الخليفة إ

لإلستسالم دون إراقة الدماء ومعه ثالثة اآلف من الفقهاء والعلامء واألعيان ، فدخل الخليفة 

إىل خيمة هوالكو فطلب منه هوالكو أن يامر اهل بغداد بإلقاء السالح ، وما أن أصدر 

دينة ، فامرسوا القتل الخليفة أمره ألهل بغداد بإلقاء السالح حتى استباح جند هوالكو امل

والسلب وارتكاب املنكرات ، أخذوا يقتلون الجميع نساء وأطفاال وشيوخا وشبابا حتى بلغ 

عدد من قتل خالل أربعني يوما ألف ألف أي مليون مسلم ، حتى كانت املزاريب تجري 

 بدماء الناس يف الشوارع  
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بغداد ومعه نصري الدين الطويس  كام يقول ابن كثري يف تاريخه ، ثم سري هوالكو الخليفة إىل

وابن العلقمي ، حتى يدلوا جند هوالكو عىل أماكن الذهب واملجوهرات والنفائس ، بعدها 

عاد الخليفة فقتلوه رفسا ، وأصبحت بغداد بعد أربعني يوما خاوية عىل عروشها ، لكن التتار 

الكتب وجعلوها ركزوا عىل تخريب القصور وإتالف الكتب حتى أنهم ملئوا نهر دجلة ب

جسورا لخليهم فتحولت مياه النهر إىل اللون األسود من اختالطها باملداد ولنا أن نتخيل حجم 

هذه الكتب التي كانت كلها من املخطوطات يف عرص من العصور الذهبية لإلمة ، وهذا 

الوضع البائس رمبا هو الذي جعل ابن األثري صاحب كتاب الكامل يف التاريخ يقول " لقد 

بقيت عدة سنني معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها ، فكنت أقدم رجال 

وأنخر أخرى فمن الذي يهون عليه أن يكتب نعي اإلسالم واملسلمني ، ومن الذي يهون عليه 

 ذكر ذلك فيا ليت أمي مل تلدين ، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ".

فلوال دعم أمراء املسلمني لهوالكو ما  1222يكون شبيها مبا حدث يف يكاد  1152ما حدث يف 

، ولوال  1222سقطت بغداد ، ولوال دعم دول عربية وإسالمية لبوش ما سقطت بغداد يف 

الخونة يف بالط الخليفة وعىل رأسهم وزيره ابن العلقمي لبقيت الخالفة ، ولوال الخونة يف 

ة عىل األقل ومل تسقط بغداد وتسلم دون قتال بثمن صفوف النظام العراقي لطالت املعرك

بخس وبشكل مريع ، وكام كانت القصور واملكتبات والنفائس هدفا لهوالكو وجنوده فنهبوها 

ثم دمروها وحرقوها فقد كانت كذلك لبوش وجنوده فقد دخلوا القصور أوال فأخذوا ما فيها 

 من نفائس وتذكارات كام أشارت كثري من التقارير
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تركوا بعضها نهبا للغوغاء وهي تراث شعب وثروات أمه ، ثم أتلفت كل ثروة العراق  ثم 

التاريخية والثقافية فأحرق املتحف الوطني العراقي بعدما نهب وكذلك املكتبة الوطنية التي 

تضم الوثائق وكتبة األوقاف التي تضم نفائس املخطوطات وعرشات من مراكز العلم والثقافة 

لبالد ، أما الرثوات وعىل رأسها النفط فقد فرضت الحراسة عىل وزارة النفط ومل والتاريخ يف ا

 يسمح ألحد باإلقرتاب منها 
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 قصة سقوط بغداد

لقد طلب بوش من صدام وولديه الرحيل عن العراق فأىب ثم قال حتى لو خرج صدام 

 سندخل العراق وحجته القاعدة واإلرهاب وسالح الدمار الشامل .

منصور : فوجئت بالسقوط الرسيع للعاصمة العراقية بغداد بعد ثالثة أسابيع من  يشري أحمد

املقاومة يف املدن واملناطق الجنوبية من العراق ، ورغم أن معظم املحللني العسكريني الذين 

كانوا يتابعون املعركة كانوا يسريون يف إتجاه أثبتت النتائج النهائية للحرب أنه كان معاكسا 

حدث عىل أرض الواقع إال أن الحقائق تتكشف يوما بعد اآلخر مؤكدة عىل أن ما ملا كان ي

حدث كان فيه خفايا وأرسار كثرية رمبا لن يكشف الكثري منها عىل املدى القريب، وبعد 

سقوط بغداد حاولت وعىل مدى عدة أسابيع فهم ما حدث من خالل التقارير واملقابالت 

راسلني حربيني ممن كانوا يف مناطق خطرة مثل الزميل الشخصية مع متابعني قريبني أو م

محمد العبد الله الذي كان املراسل الوحيد يف البرصة طيلة أكرث من أسبوعني من الحرب ، أو 

من زمالء آخرين كانوا يف الجنوب أو يف بغداد ، كذلك من مسئولني سابقني يف النظام العراقي 

وية يف الداخل قبل وبعد انتهاء معركة بغداد ، أو أو زعامء يف املعارضة كانت لهم صالت ق

من إتصاالت وجلسات استامع ونقاش مع مهتمني ومتابعني ومختصني يف الشأن العراقي 

كذلك من خالل قصاصات صحفية كثرية ملراسلني غربيني رافقوا القوات األمريكية يف معركتها 

من العسكريني الذين متكنت من أو من خالل زياريت لبغداد بعد سقوطها وحديثي مع كثري 

اللقاء بهم بينهم ضباط يف أسلحة مختلفة من بينها الحرس الجمهوري ، وأستطيع أن أوجز 

 1قصة سقوط العاصمة العراقية بغداد من خالل هذه املصادر املختلفة فيام ييل : 
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حسني ليس بداية فإن القائد العام للقوات املسلحة العراقية الرئيس العراقي السابق صدام 

 1676لديه أي خربة عسكرية محرتفة لكن صدام حسني استطاع أن يتسلم مقاليد الحكم عام 

بوسائل مختلفة ، لكن صدام حسني كان يحمل تاريخا عسكريا مثل حربه مع إيران التي 

والتي قضت عىل ثروات العراق وآماله  1622إىل العام  1622امتدت مثاين سنوات من العام 

التي وضعت تحت الحصار هي والشعب  1661ه أو حرب الخليج الثانية عام يف بناء نفس

 العراقي.

إن صدام كان يعتمد عىل الضباط وهذا ما أفرخ جوا من الخديعة والتضليل جعل صدام 

 يعتقد أن قواته أكرث قوة مام هي عليه .

ديث عهد أما نائب القائد األعىل للقوات املسلحة فقد كان قيص صدام حسني الذي كان ح

بالخربة العسكرية ، فقد امتازت قراراته أثناء الحرب بالتخبط الشديد وإرهاق القوات يف 

ضباط الحرس التنقل هنا وهناك مام جعلها هدفا سهال للقوات األمريكية كام أخربين بعض 

الجمهوري الذي التقيت بهم يف العراق بعد سقوط بغداد وقال أحدهم بأىس : " مل نكن 

نستقر يف موقع  ونتمرس فيه إال وأتاتينا األوامر بالتحرك ملوقع آخر مام جعلنا هدفا سهال 

للقوات األمريكية وأذكر أين يف لحظة واحدة فقدت أربعة وعرشين دبابة من أفضل الدبابات 

ندي مع أطقمها بسبب إرصار القائد األعىل مني عىل أن تحرك بقوايت وأجعلها هدفا ع

مكشوفا للقوات األمريكية. وقد أكدت صحيفة " سان فرانسسكو كرونيل " األمريكية يف 

 هذه املعلومات  1222أيار  15عددها الصادر يف 
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أن  1222أيار  13ن يف وأكدت يف تقريرها الذي نقلته صحيفة " الحياة " التي تصدر يف لند

أثنى عرش عسكريا عراقيا ممن مل يسلموا أنفسهم للقوات األمريكية قد أدلوا بأحاديث 

للصحيفة قالوا فيها " أن أوامر قيص الذي عينه والده قائدا أعىل للقوات املسلحة بال أي 

هوري كفاءات عسكرية دفعت باآلالف من الجنود خصوصا فرقة حمورايب التابعة للحرس الجم

، إىل مناطق مكشوفة خارج بغداد ليقعوا فريسة للرضبات الجوية األمريكية التي قضت 

عليهم وأشاروا إىل أن هذه األوامر التي يعتقد أنها حظيت مبوافقة صدام حسني نفسه 

أربكت القادة العسكريني العراقيني وجعلت العاصمة بغداد مكشوفة وبال قوات دفاع لتفتح 

ات األمريكية ، ولحظت الصحيفة من العسكريني العراقيني الذين التقى بهم الطريق أمام القو 

مراسلها أنهم ما زالوا مصدومني حتى اآلن جراء ما حصل : : إن الجنود كانوا منهكني يف األيام 

األخرية للحرب ومتوترين لدرجة الجنون ، نظرا لعدم توقفهم عن اإلنتقال من مكان إىل آخر 

ىل النوم " ، وقال ضابط كان ضمن خط الدفاع قرب مدينة الكوت جنوب وفقدانهم القدرة ع

بغداد :" إن كل وسائل اإلتصال بني املقاتلني يف الجبهات و قيادة األركان العليا توقفت عن 

العمل كليا قبل أسبوع من سقوط بغداد " ، وقال الجرنال عالء عبد القادر أحد قادة الحرس 

عىل رأس الجيش مل يكن له مربر واحد واتخذ بالفعل قرارات الجمهوري :" إن تعيني قيص 

مصريية بإرسال الحرس الجمهوري بعيدا عن العاصمة إىل مناطق قرب كربالء وغرب الفرات 

ظنا منه أن القوات األمريكية ستايت من هناك ، وعندما اكتشف خطاه أمر الجنود بالعودة إىل 

" إن صدام وقيص أمرا قيادة األركان يف الثالث من بغداد ، فكان الوقت متاخرا جدا وأضاف : 

بإبالغ الجنود أن األمريكيني نقلوا رسالة إىل  –أي قبل سقوط بغداد بستة أيام  –نيسان 

العراقيني مفادها أن العراقيني مفادها أن األمريكيني سوف يرضبون بغداد باألسلحة النووية " 

 ،  
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البداية إطاعة األمر وحاولوا إقناع صدام وابنه بأن  وقال : " بأن القادة العسكريني رفضوا يف

مثل هذا اإلعالن سوف يحبط معنويات الجنود ، لكن قيص الذي ظل طوال الوقت مبالبسه 

املدنية مرتديا البدلة وربطة العنق ، أرص عىل إصدار بيان بهذا الخصوص مام أثار حنق 

أدرك قيص أن العسكريني غري راضيني عن  العسكريني ، ووفقا ملا ذكره الجرنال " عبد القادر "

قراراته فدعا إلجتامع موسع لتنفيس ذلك الغضب ، وصب اللوم يف الهزمية خالله عىل 

العسكريني ، ويف اإلجتامع إنهار أحد كبار القادة العسكريني وراح يبيك قائال بأن خرية جنوده 

 قتلوا " .

ة عىل بعض أحياء بغداد بينام كان منه شنت الدبابات األمريكية هجامت رسيعة ومتكرر 

الصحاف يعلن عرب مؤمتراته الصحفية بأن القوات العراقية سوف تسحق " العلوج " يف الوقت 

الذي كان القادة قد يئسوا وتفرقوا حسب أقوالهم إىل بيوتهم ، ويف السابع من إبريل تم 

الجمهورية ووقعت  احتالل القرص الجمهوري ، ويف اليوم الثامن وصلت دبابتان إىل جرس

مذبحة الصحافة ، وذلك من أجل التغطية عىل جانب خطري من القصة وهو تهريب الخونة 

الذين باعوا بغداد والعراق وذلك حسب تقرير مفصل نرشته أسبوعية " لو جورنال دودمياش 

أن ونقلته عنها وكالة األنباء الفرنسية حيث جاء يف التقرير "  1222ايار  15" الفرنسية يف 

صدام حسني تعرض للخيانة من ابن عمه ماهر سفيان التكريتي الذي كان معاونا لنجله قيص 

يف قيادة الحرس الجمهوري ، مشريا إىل أن ماهر سفيان أمر قواته بعدم الدفاع عن بغداد إثر 

 إتفاق عقده مع األمريكيني .
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إلستيالء عىل مطارها إبريل عشية سقوط بغداد وبعد ا 2وقد أعلنت القوات األمريكية يف 

موت ماهر سفيان التكريتي " وأشارت األسبوعية يف تقريرها " أن الرئيس العراقي السابق 

إبريل  7صدام حسني كان قد أعلن يف جولته التلفزيونية التي قام بها يف بعض أحياء بغداد يف 

تلفزيونية " ال 1أنه تعرض للخيانة " ونقلت " لو جورنال دودمياش " عن محطة " فرانس 

الفرنسية أن اللواء عبد الدليمي أحد املسؤولني لعراقيني عن الدفاع عن بغداد قبل سقوطها 

إبريل تاريخ السيطرة عىل مطار صدام الذي أطلقت عليه القوات األمريكية  4قوله إنه " يف 

اللواء اسم " مطار بغداد الدويل " كنا قد فقدنا السيطرة عىل املدينة ، فطلبنا األوامر من 

ماهر سفيان التكريتي ، فجاءت األوامر باإلنسحاب وعدم القتال " ونقلت األسبوعية عن " 

مصدر عراقي " ان التكريتي عقد اتفاقا مع األمريكيني " قبل عام من ذلك " يقيض بعدم 

 2اشرتاك مائة ألف عسكري من الحرس الجمهوري يف القتال ، وانه اقتيد مع عائلته رسا يف 

" إىل قاعدة عسكرية أمريكية ، وبالتايل فإن نبأ موته ليس  122ىل منت طائرة " يس إبريل ع

 صحيحا".

وقد روى يل عراقيون يف بغداد بعد سقوطها أن صدام كان يشك يف بعض من حوله ، 

فاختربهم واحدا تلو اآلخر حتى أخرب هذا بأنه سوف يذهب إىل حي املنصور الذي قصف 

صدام قد قام بتصفيته عىل الفور وبعدها فقد األمريكيون أثر  بعد خروج صدام منه ، وأن

 صدام . 
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كام نرش الزميل مصطفى بكري يف صحيفة " األسبوع " رواية قريبة يف بداية مايو ، كام 

وعاملية عديدة بعد ذلك تفاصيل حول قصة الخيانة هذه كان من  نرشت صحف عربية 

تي تصدر يف مدينة " باترسون " األمريكية بعد أبرزها ما نرشته صحيفة " صوت العروبة " ال

والقدس  1222نيسان  16أيام قليلة من سقوط بغداد ونقلته عنها صحيقة الرشق القطرية يف 

نيسان وأكدوا عىل أن ظهور وزير الدفاع األمرييك دونالد  16العريب التي تصدر يف لندن يف 

عىل شاشات التلفزة بأن " هناك  رامسفيلد يف اليوم التايل للحرب ضد العراق وتأكيده

اتصاالت بيننا وبني قيادات الحرس الجمهوري يف العراق ولن نكشف عنها حاليا فانتظروا 

األيام القادمة " مل يكن هذا اإلعالن للدعاية حيث فرس آنذاك ولكن مجريات األحداث أكدته 

ء الثامن من نيسان مل يف النهاية ، وأشارت إىل أن الطائرة التي هبطت يف مطار بغداد مسا

تحمل ماهر سفيان التكريتي وحده وإمنا نقلت مائتي ضابط عراقي ، وعىل موقع " عراق نت 

، عرب لقاءات  1222متوز  11" عىل شبكة اإلنرتنت نقلت تفاصيل أخرى يف تقرير نرش يف 

وما عاما ي 43عقدت مع أكرث من عرشين من القادة العسكريني بينهم العميد حسن القباين 

يوما  11من الحرب والذي كان يقود فرقة دبابات يف الحرس الجمهوري حيث قال : " إنه بعد 

من الحرب عندما كان الجرناالت األمريكيون ما زالوا يتحدثون عن الحرس الجمهوري ، كان 

نيسان حيث  2هو قد فقد اإلتصال مع قيادته ، وبدأ الجنود يهربون يف موجات متالحقة منذ 

   1بابته إىل هيكل حديدي محروق بعد أن أصابتها القاذفات األمريكية .تحولت د
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ايضا مل يكن هناك خطة محددة للدفاع عن بغداد او العراق بشكل عام وقد اتضح يل ذلك 

فيام  1222آذار  15حينام كنت يف بغداد قبيل اندالع الحرب بأيام حيث بقيت يف بغداد اىل 

اهدت بعيني انه باستثناء بعض الخنادق التي حفرت يف آذار حيث ش 16اندلعت الحرب يف 

املدينة مل يكن هناك أي مظاهر تدل عىل ان املدينة ترتقب املعركة سوى ترسيب اشاعات بأن 

هناك سبعة ماليني مسلح سوف يأكلون االمريكيني و يسحقونهم حينام يقرتبون من ابواب 

 املدينة كام اكـــــد يل  العراقيني

عىل سبيل  1661اك أي حشد اعالمي مثل الذي سبق "ام املعارك" يف العام بأنه ليس هن

املثال حيث كان التليفزيون يبث األغاين الحامسية و التعبئة الجامهريية و هذا ما مل يحدث 

قبيل الحرب االمريكية عىل العراق و اذكر اين صليت الجمعة االخرية قبل نشوب الحرب و 

املسجد الكبري املواجه لشارع املتنبي فلم يتطرق خطيب  آذار يف 14كانت تصادف يوم 

املسجد لللحشود االمريكية او التهديدات بالحرب و كأين اصيل يف "بوركينا فاسو" و ليس يف 

بغداد التي كانت الحشود االمريكية عىل اطرافها و غيوم الحرب املظلمة تغطي سامءها و قد 

آبار  15ان فرانسسكو كورنيكل " األمريكية يف اكد العسكريون الذين تحدثوا لصحيفة " س

ان "صدام حسني" امتنع عن اتباع خطط عسكرية اعدت قبل الحرب لشن حرب  1222

شوارع للدفاع عن بغداد عىل الرغم البيانات املتكررة التي اعلنتها القيادة بأن الجيش 

رصت الدفاعات العراقي سيقاتل من بيت إىل بيت دفاعا عن العاصمة و يف املقابل اقت

ميال عن  22العراقية عىل الخطوط الثالثة املستديرة حول بغداد التي كانت اضيقها عىل بعد 

 املدينة .
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وكشف الجرنال عبد القادر ان" خطط ما قبل الحرب تضمنت تكتيكات دفاع اعتمدت عىل 

و يجعل تلغيم الجسور و الطرقات و مطار بغداد الدويل الذي كان من املفرتض نسفه عىل نح

القوات االمريكية تتطاير يف الهواء بعد احتالله لكن أيا من هذه التكتيكات مل يتم اتباعه او 

تنفيذه" و القى عبد القادر بالالمئة عىل " العسكريني العراقيني ذاتهم و اشار اىل ان شعورا 

ام قال كان سائدا يف اوساطهم بأن بغداد عصية و لن يستطيع الجيش االمرييك دخولها " في

ضابط يف االستخبارات العراقية قرر عدم ذكر اسمه ان " العراقيني تأخروا كثريا يف االعداد 

للحرب عىل الرغم من املؤرشات الخطرية اىل االستعدادات االمريكية لها و اكد الضابط حيدر 

جنديا يف منطقة الفاو جنوب العراق بقوله ان قواته  152احمد الذي كان مسؤوال   عن 

لمت صواريخ أرض أرض و مل يكن الجنود قد دربوا عىل استعاملها من قبل الستخدامها تس

يف صد الهجوم فقط يف االيام االخرية قبل نشوب الحرب و بالفعل مل تستعمل عند بدء 

 الهجوم " .

وعالوة عىل ذلك كانت الجبهة الداخلية للعراق ممزقة للغاية و ال ميكن ألي قائد ان يخوض 

جية و جبهته الداخلية ممزقة .أما عن مسار معركة  بغداد فإننا ال نستطيع ان معركة خار 

نقول بأن القوات العراقية مل تقاتل يف معركة  بغداد بشكل نهايئ و لكن جانبا منها قاتل دون 

شك و لكنه قتال املنهزم  ألن القيادات العراقية بدت منهزمة من البداية كام ظهر يف اقوال 

تحدثوا إىل بعض وسائل االعالم بعد ذلك و هو ما سبق االشارة اليه و هذا ما  القادة الذين

 حدث يف املناطق الجنوبية التي صمدت بفضل الفدائيني 
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التي كانت مكلفة بالدفاع عن البرصة انسحبت  51و املتطوعني من عراقيني و عرب فالفرقة 

قائد الفرقة اللواء خالد الهاشمي عىل من املدينة يف اليوم  الرابع للقتال و مبارشة بعدما ظهر 

شاشة قناة الجزيرة ليعلن نبأ عدم استسالم قواته حيث كان قد اصدر اوامره لقواته 

  –بانسحاب 

كام اكد يل الزميل محمد العبدالله الذي اجرى معه الحوار و كان رمبا املراسل الصحفي 

 نفس الوقت كان الربيطانيون يف –الوحيد الذي سمح له بالتواجد يف البرصة يف ذلك الوقت 

يتفاوضون مع زعامء العشائر و قادة باقي القوات الغري النظامية حتى اخليت لهم املدينة 

متاما و دخلها الربطانيون دون مقاومة اال من متطوعني عرب خاضوا معهم معركو دامية قرب 

نا ازعاجا شديدا " و كان جامعة البرصة اشاد بها القائد الربيطاين نفسه و قال :" لقد سببوا ل

عددهم خمسة عرش مقاتال ينتمون حسبام اشار مراسل وكالة االنباء الفرنسية الذي شاهد 

جثثهم بعد املعركة البطولية الدامية التي خاضوها ضد القوات الربطانية بأنهم كانوا مرصيني 

 و فلسطيينني و لبنانيني و سوريني و عراقيني.

خاضت قتاال عنيفا و اعاقت تقدم القوات االمريكية طيلة اسبوعني أما مدينة النارصية التي 

فقد ظهر يف النهاية كام ذكر مراسلون مرافقون للقوات االمريكية ان الذين خاضوا املعارك 

الضارية ضد القوات االمريكية مل يكونوا يزيدون عن مائة و خمسني مقاتال و بينام كان 

وا يخوضون معارك ضارية طيلة يومني كان املحللون االمريكيون يف طريقهم اىل بغداد ظل

 العسكريون يتحدثون فيها عن فرق الحرس الجمهوري 
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و عن املعارك التي تخوضها لكن الحقيقة كام ذكرها املراسلون املرافقون للقوات االمريكية 

كانت تعود لكتيبة من املقاتلني العرب قوامها مائتي مقاتل هي التي اخرت تقدم القوات 

المريكية طيلة يومني بل انها نجحت يف تراجع القوات االمريكية و تقهقرها بعدما سيطرت ا

عىل املطار يف املرة االوىل و قد قىض عىل هؤالء و ارس بعضهم و انسحب اخرون اىل بغداد 

يحملون بعض شهدائهم كام نقلت وكاالت مصورة عديدة و ال يستبعد ان يكون هؤالء الذين 

ن تدريبا عاليا من هؤالء املقاتلني العرب الذين فروا من افغانستان بعد بدا انهم مدربو 

 هجوم القوات االمريكية عليها حيث نجح ارمبائة منهم من الوصول اىل جبال كردستان .

الف جندي و يف  14و  13خارج بغداد والتي تواجهت مع القوات االمريكة تراوحت بني 

رضب هذه القوات من الجو و يف اغلب االحيان معظم الوقت كانت الواليات املتحدة ت

استخدمت الطائرات املسرية لتحديد مواقع الدروع العراقية و من ثم تبدا عمليات القصف 

الف غارة و الصواريخ التي  12الجوي لتدمريها و من الغارات الجوية التي تقدر بحوايل 

نها ذكية نصفها تم توجيهه م %72اسقطها الطيارون االمريكيون خالل الحرب و التي كانت 

 اىل الحرس الجمهوري.
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وقد ابلغني اطباء عراقيون يف مستشفى الفلوجة بأنهم رأوا كثريا من القتىل العراقيني و قد 

تحولت اجسادهم اىل اللون االزرق و نزلت الدماء من انوفهم  و عيونهم و اذانهم و لعل 

وزير الدفاع االمرييك دونالد  هذه هي اثار استخدام صواريخ"هل فاير" التي اعرتف

و نقلت تفاصيلها و كالة  1222ايار  14رامسيفيلد يف جلسة عقدها يف الكونجرس االمرييك يف 

انباء فرنسية باستخدامها يف الحرب ضد العراق و قال:"ان هذه الصواريخ تتميز بقدرتها 

 املكان بحيث ميوت التدمريية الهائلة و تتسبب يف نشوب جدار ناري يستهلك االوكسيجني يف

الناس اختناقا من دون ان يؤثر ذلك عىل االماكن القريبة " و اوضح رامسفيلد " ان الصواريخ 

و القنابل الحرارية باستطاعتها ان تدمر الطابق االول عىل سبيل املثال من البناء املستهدف 

ارص املعادية املختبئة من دون الحاق ارضار بالطوابق االخرى كام انها مثالية للقضاء عىل العن

 يف املغاور او املالجئ املحصنة".

مصادر اخرى اشارت الىل بعض القنابل التي القيت عىل القطاعات العسكرية كانت تؤدي اىل 

تسييل اجساد الجنود بحيث اليقى اال الهياكل العظمية و قد سألت بعض االطباء لعراقيني 

لهم اال الجثث التي كان يعتقد ان اصحابها رمبا عن ذلك فقالوا انهم يف املستشفيات مل تصل 

كان هناك امل ان يكونوا عىل قيد الحياة كام انهم سمعوا عن هذه الحاالت من بعض الجنود 

او الذين يتواجدون يف دائرتها و ذكر االطباء يف املستشفيات بغداد انهم صادفوا حاالت صعبة 

الشكل الذي جاءت عليه. واذا كانت التقارير التشخيص و ال يعرفون اسبابا لكيفية اصابتها ب

 ال زالت تتحدث 
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حتى االن عن اكتشافات جديدة لنوعيات من االسلحة املحرمة دوليا و التي استخدمها 

االمريكيون يف حرب كوريا بدية الخمسينيات و يف حرب فيتنام يف الستينيات و السبعينيات 

ية العملية رغم اعالن بوش عن نهاية العمليات فام بالنا بحرب العراق التي مل تنته من الناح

كام انه مل يعلن عن عدد الضحايا بشكل عام و العسكريني منهم بشكل  1222يف اول ايار 

 خاص .

يف هذه االثناء كان االمريكيون قد رتبوا أخر أوراق التفاوض مع الخونة ، و قد اكدت مجلة 

املستوى يف الحرس الجمهوري قوله :"ان  "تايم" الرواية السابقة و نقلت عن ضابط رفيع

الجنود قد وجهوا اىل ترك اماكنهم يف السادس من ابريل أي قبل سقوط بغداد بثالثة ايام وان 

قد شاهد بأم عينه اثناء جولته من اجل اعادة تجهيز قادة متخلفني يف العاصمة بغداد 

منهم ترك اسلحتهم  مجموعة من الضباط الكبار يتحركون عرب مختلف الوحدات يطلبون

جانبا و العودة اىل البيوت و انه راى بأم عينه عميد ركن و عقيد ركن مل يستطع معرفتهم 

يخربون وحدات املقاومة بعدم استخدام اسلحتهم ضد طائرات العدو " و هذا يؤكد ان 

الخيانة مل تكن عند حد ماهر سفيان تكريتي وحده و امنا من االخرين ايضا و لعل هذا 

ف من قصة سقوط بغداد دون مقاومة.وهكذا سيطر الحلفاء عىل بغداد و اغتنم يكش

االمريكان و االنجليز مواقع السيطرة ، وقد بقي االنجليز يف جنوب البالد و اتخذوا من البرصة 

 قاعدة للقيام لقياداتهم و اثر االمريكان االقامة يف بغداد .

ام املقاومة املسلحة من جميع الجهات ولكن املفاجأة الكربى الذي واجهت الحلفاء قي

 واملــــذاهب 
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واملعتقدات فالبعثيون وجيش صدام من جهة و السنة من جهة اخرى و الشيعة من جهة 

اخرى و ظهر تنظيم القاعدة من جهة املقاومة االحتالل و سقط لهم اآلف الجنود ويحاول 

 مني و لكن دون نتيجة تذكر .االحتالل جاهدا اقامة حكومة وطنية و السيطرة عن الوضع اال 

وللتاريخ فقد ورط جورج بوش بالده يف حرب ال هوادة فيها بدأها يف أفغانستان ثم يف 

العراق وتارة يف الصومال بحجة مكافحة اإلرهاب منهام القاعدة والجامعات إسالمية وبحجة 

ل هذا الحدث وال يزا 1221/  6/  11قصف أبراج املركز التجاري يف نيورك والذي حدث يف 

غامضا وأنه ملن العار عىل أمريكا أن قامت بزج الكثري دون محاكمة يف سجون غوانتانامو يف 

 كوبا .
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 الـقـبـض عـلـى صـدام حـسـيـن

 

جاء بعد الرئيس كلينتون إىل سدة الحكم الرئيس جورج بوش اإلبن ليبدأ عندها عهد جديد 

ملادية والدعم اللوجستي للقوى املعارضة تتحول فيه السياسة األمريكية من املساعدة ا

العراقية إىل التدخل العسكري املبارش متحالفًة مع بريطانيا ، ضاربًة عرض الحائط مجلس 

 األمن ومن بعده األمم املتحدة والعامل أجمع .

حركت القوات الربيطانية يف سعيها نحو ما تسميته " حرية العراق " ليتم تــــتـــويــــج 

أي بعد مثانية عرش شهرا من  –بإسقاط متثال الرئيس صدام حسني  1222نيسان  6ذلك يف 

لتبدأ صفحة جديدة من تاريخ العراق " العراق تحت  –أحداث الحادي عرش من أيلول 

اإلحتالل األمرييك". بعد اإلحتالل عني بوش جرناالً أمريكيا حاكام عسكريا للعراق ولكنه فشل 

الجديد عني بعدها الرئيس بوش برمير حاكام مدنيا ومل يطول يف إدارة العراق يف الوضع 

حكمه حيث تم إنتخاب الرئيس الشعالن رئيسا للعراق وجرى إنتخاب املجلس الوطني 

العراقي الذي وضع دستورا جديدا للعراق ومبوجبه تم إنتخاب جالل الطالباين رئيسا 

الوزراء الجديد . أما عن الرئيس  للجمهورية وجواد املاليك رئيسا للوزراء وتم تشكيل مجلس

صدام فقد بقيت أخباره مجهولة يف األسابيع األوىل بعد سقوط النظام وإنتهاء العمليات 

الرئيسية للحرب . تم التبليغ عن عدة مشاهدات لصدام بعد الحرب ولكن أيا منها مل يكن 

ت مختلفة ، ولكن مثبتا سلسلة من التسجيالت الصوتية املنسوبة لصدام تم نرشها يف أوقا

 1مصداقية هذه التسجيالت ال تزال محط تسانل . 
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تم وضع صدام عىل قمة ألئحة املطلوبني ، وتم إعتقال العديد من أفراد النظام العراقي 

السابق ، ولكن الجهود الحثيثة للعثور عليه بائت بالفشل . أبناءه وخلفائه املتوقعون عدي 

أثناء إشتباك عنيف مع القوات األمريكية يف  1222 وقيص وصدام حسني ، قتلوا يف يوليو

 املوصل .

 

قام الحاكم املدين يف العراق بول برمير باإلعالن رسميا عن القبض عىل صدام حسني . تم 

ديسمرب  12القبض عىل صدام بحدود الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت بغداد بتاريخ 

 كريت . وذلك يف مزرعة قرب مدينة الدور قرب ت 1222
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 لـيـلـة الـقـبـض عـلـى صـدام حـسـيـن

 . GMTبتوقيت  4الساعة  1222/  11/  14

( يف واحدة من أهم العمليات التي قامت بها قوات التحالف منذ CNN)–بغداد ، العراق 

إنتهاء العمليات العسكرية الرئيسية يف العراق ، متكنت القوات األمريكية يف متام الساعة 

 مساء السبت بحسب التوقيت املحيل من إعتقال صدام حسني . الثامنة من

كيلو مرتا يف بلدة الدور بجنوب مدينة تكريت  15وكان صدام يختبىء يف منزل يقع عىل بعد 

مسقط رأسه ، حني قامت قوات التحالف بإعتقاله . ووفقا ملا أكده قائد قوات التحالف 

في األحد ، فقد كان صدام متعاونا وقت إعتقاله اللواء ريكاردو سانشيز يف مؤمتر صح –الربية 

 وأبدى رغبة كبرية يف الحديث مع القوات األمريكيني .

وكانت القوات األمريكية قد أعلنت يف وقت الحق من اعتقال صدام أن املعلومات التي 

 وردت إليهم ومبوجبها توصلوا إىل صدام قد جاءت من أقارب صدام نفسه .

وات تحركت بناء عىل معلومات استخباراتية أفادت بإحتامل وجد صدام وأشار سانشيز إىل الق

يف موقعني تم تحديدهام بالقرب من تكريت وذلك يف الساعة السادسة مساء يف عملية أطاق 

 عليها " األحمر " .

ومل تعرث عىل القوات عىل صدام يف املكانني املحددين سلفاً ، كام يقول سانشيز ، إال أن 

 بتفتيش دقيق للمناطق املجاورة للمكانني لتعرث يف النهاية عىل صدام .القوات قامت 

أن املعلومات جاءت من مصدر  CNNوكانت مصادر يف وزارة الدفاع األمريكية قد أكدت لـ 

 عراقي ، وأن القبض عىل صدام تم بعد ثالث ساعات من تبليغه املعلومات .
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 القبض عىل صدام كام رواها محاميه :

 

حوار الذي دار بني املحامي الدليمي وصدام عن كيفية القبض عليه قال صدام : أنني يبني ال

كنت يف دار أحد األصدقاء الذين أثق فيهم يف قضاء الدور محافظة صالح الدين ، وكان 

الوقت قبل غروب الشمس وكنت اقرأ القرآن وعندما قمت ألداء صالة املغرب ، فجأة وجدت 

معي أية قوة للحامية يف هذا الوقت ، وكان سالحي بعيدا فتم أرسي األمريكان حويل ومل تكن 

ثم اختطايف وتعرضت ألبشع أنواع التعذيب يف اليومني األول والثاين ، ولو كنت أعلم 

 بوجودهم لقاتلهم حتى الشهادة .

مل يعرتف صدام برشعية املحكمة يف بداية املحاكمة ، ورفض ذكر اسمه يف بدايتها أال أنه 

ألمر الواقع وبدأ يف التعاون مع املحكمة . دافع عن صدام نجيب النعيمي وزير عدل خضع ل

دولة قطر السابق ورمزي كالرك وزير عدل الواليات املتحدة السابق واملحامي العراقي خليل 

 الدليمي واملحامية اللبنانية برشى الخليل واملحامي األردين عصام الغزاوي .

حكم صدام حضوريا يف قضية الدجيل باإلعدام  1223وفمرب لعام ويف يوم األحد الخامس من ن

شنقا حتى املوت كام حكم عىل املتهمني اآلخرين بأحكام ترتاوح بني اإلعدام والسجن املؤبد 

عاما وكذلك الرباءة . وقد تقبل صدام هذا الحكم كام لو كان يعرف مسبقا كام  15والسجن 

يسقط العمالء "  –تعيش األمة  –ت " يعيش الشعب حاول مقاطعة القايض عند تالوة بعبارا

 ، وبذلك إنتهى مسلسل صدام وسط ترصيحات محامو الدفاع أنهم سيستأنفون الحكم .
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 -رواية سانشيز :

أوضح سانشيز أن عملية القبض عىل صدام خلت من أي مقاومة عسكرية ، مبعنى أنه مل 

مريكية قامت يف التاسعة والربع مساء تطلق أية رصاصة يف هذه العملية ، وأن القوات األ 

 بالتوقيت املحيل بنقله ملكان آمن .

ووصف سانشيز صدام حسني عند القبض عليه ، بأنه كان " رجال متعبا ، وبدا مستسلام 

لقدره ".وعند سؤال سانشيز عام كان يفعله صدام حسني حني إلقاء القبض عليه أجاب قائال 

ستة أقدام تحت أرض املنزل . وأشار سانشيز إىل أن مخبأ  إنه كان مختبئا داخل حفرة بعمق

صدام كان متصال بفتحة تهوية تسمح لصدام بالتنفس من خاللها ، وقد تم إخفاء الفتحة 

 ببعض األحجار .

وتم فور القبض عىل صدام إجراء فحص طبي له بهدف التأكد من شخصه من فحص الحمض 

ر التي عرضتها قوات التحالف عىل الصحفيني النووي ، وهو ما ظهر بشكل واضح يف الصو 

 والتي تبيني شكل صدام عقب القبض عليه .

ألف دوالر بحوزة صدام عند القبض عليه . وأوضح  752وقد عرثت قوات التحالف عىل 

جندي ينتمون لتخصصات مختلفة ، مشددا عىل أن  322سانشيز أن عملية البحث شارك فيها 

 ة مشرتكة .العملية كانت أمريكية عراقي
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 إعدامه 

 1417تم إعدام الرئيس السابق صدام حسني فجر يوم عيد األضحى " العارش من ذو الحجة " 

م وقد أجرى ذلك بتسليمه للحكومة العراقية من قبل اإلحتالل  1223/  11/  22هـ املوافق 

 األمرييك تالفيا لجدل قانوين بأمريكا التي اعتربته أسري حرب .

 

 ىل اإلعدام ردود الفعل ع

تباينت االراء حول اإلعدام ، ومل يؤيده علنا إال الواليات املتحدة واسرتاليا وإرسائيل ، واعتربت 

إيران أن الحدث يشكل نرصاً للعراقيني ، أما الكويت فقد اعتربت األمر شأن عراقي ، 

أدانت الواليات  الفاتيكان استنكره واعتربه فاجعة واإلتحاد األورويب اعتربه خطأ فادح ، روسيا

املتحدة رسميا لعدم اإلصغاء للمجتمع الدويل ، عىل الصعيد العريب تحفظت معظم الدول 

العربية عىل التعليق إال ليبيا أعلنت الحداد ، السعودية استهجنت إعدامه فجر عيد األضحى 

رص ، فيام يبدو تلويحا ضد املسلمني ونفس املوقف عرب عنه رئيس أفغانستان كرزاي وبيان م

ماليزيا التي تتوىل منظمة املؤمتر اإلسالمي استنكرت اإلعدام وشن رئيس وزرائها السابق 

مهاتري محمد هجوما عىل أمريكا واصفا اإلعدام بهمجية جديدة للرئيس بوش ، حامس التي 

تتوىل رئاسة الوزراء بفلسطني اعتربته اغتيال سيايس وكذلك حركة اإلخوان املسلمني وجميع 

 ملقاومة بفلسطني .فصائل ا
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 مشهد اإلعدام 

يف غرفة داكنة غري مضاءة بشكل جيد فيها درج حديدي يؤدي إىل منصة يف أعىل سقفها حبل 

غليظ يتدىل أقتيد إليها صدام وهو محاط بعدد من رجال ملثمني ، يتكلم أحدهم مع صدام 

: " ياالله " ثم  بكلامت غري مسموعة بعد أن رفض وضع غطاء أسود عىل رأسه . يقول صدام

يردد أحد الحضور : " اللهم صىل عىل محمد وعىل آل محمد " ، ثم يردد بعضهم نفس 

العبارة ، ويتبعونها بالقول :" وعجل فرجهم والعن عدوهم " ثم يردد بعضهم اسم " مقتدى 

.. مقتدى .. مقتدى " ، وهنا يقول صدام الذي كان يقف بهدوء ورباطة جأش : " هيه هاي 

قة .. " بينام كان يقاطعه أحد الحضور بقوله :" إىل جهنم " . وبعدها يصيح أحدهم :" املشن

يعيش محمد باقر الصدر " ، ثم يكرر آخر :" إىل جهنم " ، وهنا يعلو صوت أحدهم قائال : " 

رجاء ال  برتجاكم ال .. الرجل يف إعدام " . وبعدها يبدأ صدام حسني بتالوة الشهادتني :" أشهد 

إله إال الله وأشهد أن محمد رسول الله "ثم يكرر صدام حسني الشهادتني مرة أخرى ،  أن ال

وقبل أن يكمل الشطر الثاين منها ، يسمع صوت مدو يهوي معه جسد صدام ويختفي يف 

فتحة تحت قدميه ، وهنا تسود أصوات هرج ومرج، وبدا أن الحارضين يرسعون إىل أسفل 

الذي بدا رأسه متدليا تحت سطوع نور الكامريات ناظرا منصة الشنق لتفقد جثامن صدام 

ألعىل وقد التف حبل املشنقة حول رأسه . وبينام كان بصيص بريق الحياة يخبو من عينيه 

 رسيعا وأثار دماء تغطي وجهه .

 لحظة اإلعدام كام وصفتها البي يب يس .
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 الدفن والتابني 

ي اليها الرئيس صدام حسني ، أن صدام دفن قال عيل الندا شيخ عشرية البونارص التي ينتم

 قبل فجر يوم األحد يف قرية العوجة مسقط رأسه قرب تكريت يف شامل العراق .

واردف الندا قائال للصحفيني أن عملية الدفن يف قطعة أرض تابعة للعائلة يف قرية العوجة 

س املكان الذي دفن ساعة من إعدام صدام شنقا يف نف 14متت يف الصباح الباكر بعد أقل من 

 . 1222فيه نجاله عدي وقيص اللذين قتلتهام القوات األمريكية يف عام 

وقد نقل مساء السبت جثامن الرئيس العراقي السابق صدام حسني إىل مدينة تكريت ليدفن 

يف مسقط رأسه قرية العوجة ، بعد أن نفذ فيه حكم اإلعدام الصادر عن محكمة عراقية 

 أمريكية .

مثلة دفاع املحامية اللبنانية برشى الخليل ، أن جثامن الرئيس العراقي السابق صدام وقالت م

حسني نقل عىل منت طائرة أمريكية إىل مسقط رأسه يف تكريت يوم السبت حيث سلم إىل 

 زعامء عشائر لدفنه .

وقد نفذ حكم اإلعدام شنقا بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسني حوايل الساعة 

من صباح السبت ، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مستشارة رئيس الوزراء  السادسة

للشؤون الخارجية مريم الريس ، قولها أن حكم اإلعدام نفذت بحضور ممثل لرئيس الوزراء 

 نوري املاليك والقاضيني منقذ آل فرعون ومنري حداد ، وعدد قليل من الصحفيني .
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انته يف ترشين الثاين بإرتكاب جرائم يف حق اإلنسانية ونفذ حكم اإلعدام بحق صدام بعد إد

، وبعد  1621عراقيا من بلدة الدجيل بعد محاولة فاشلة إلغتياله يف عام  142بسبب قتل 

تأييد محكمة التمييز الحكم يوم الثالثاء املايض . يذكر أن عدد الضحايا العراقيني منذ 

 ألف ضحية . 322 تجاوز الـ 1222اإلحتالل األمرييك للعراق عام 

وكان مسؤول عراقي مقرب من رئيس الوزراء نوري املاليك قال يف وقت سابق إن توقيت 

تنفيذ حكم اإلعدام اتفق عليه يف إجتامع بني مسؤولني عراقيني وأمريكيني . وقال إن الجانب 

 األمرييك سيسلم الرئيس إىل الجانب العراقي قبل وقت قصري من إعدامه .

 

ليمي رئيس فريق الدفاع عن الرئيس العراقي فقال إن األمركيني سلموا صدام أما خليل الد 

 للجانب العراقي متهيدا إلعدامه ، وإن فريق الدفاع تقدم بالتامس لوقف تنفيذ الحكم .

وأضاف الدليمي أن األمركيني اتصلوا به لتسليمه املتعلقات الشخصية للرئيس وأخيه برزان 

 ع إلغاء زيارة كانت مقررة السبت لبغداد .وأنهم طلبوا من فريق الدفا 

من وقوع ما  –أخت الرئيس العراقي صدام حسني  –ويف وقت سابق حذرت أم حيدر 

 وصفتها بكارثة يف العراق يف حال تنفيذ حكم اإلعدام الصادر بحقه .

وأشارت إىل اتصاالت أجرتها أرسة صدام حسني مبسؤولني عرب من أجل التدخل ، وقالت إنهم 

نوا مقدرين لخطورة الوضع يف العراق ، وناشدت أم حيدر الرنساء العرب وأمري دولة قطر كا

 التدخل لوقف تنفيذ حكم اإلعدام .

  



153 

 

 

كام ناشد حيدر النارصي ابن أخت صدام حسني أمري دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين 

قف ما وصفه بالحكم وعاهل اململكة العربية السعودية عبد الله بن عبد العزيز التدخل لو 

الجائر عىل صدام حسني ، وقال النارصي إن عائلة صدام تطالب بلقائه قبل تنفيذ الحكم عليه 

وقالت مصادر مينية مطلعة إن رغد ابنة الرئيس العراقي طلبت من السلطات اليمنية .

ملقيمة يف التدخل لدى سلطات اإلحتالل يف العراق لتسلم جثة والدها بعد إعدامه إىل أرسته ا

اليمن لدفنه يف صنعاء .وأضافت املصادر أن رغد صدام حسني طلبت دفن والدها يف اليمن 

مؤقتا يف إنتظار إعادته إىل العراق بعد جالء اإلحتالل عنه . من جانبه وصف الزعيم الليبي 

معمر القذايف محاكمة صدام حسني بالباطلة ، وقال إن صدام أسري حرب ال ميكن محاكمنه 

ريم من املواثيق الدولية . وأضاف القذايف أن بريطانيا وأمريكا هام من تجب محاكمتهام بتح

يف هذه القضية .ودفن جثامن الرئيس صدام حسني إىل جانب ولديه عدي وقيص يف مسقط 

.ما إن 1رأسه .وساد غضب شعبي يف األرايض الفلسطينية إلعدام الرئيس العراقي السابق 

ة عن القرار إلعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسني حتى أصبح أعلنت السلطات العراقي

الشغل الشاغل ألبناء األرايض الفلسطينية رغم كل ما يتعرضون له يوميا حيث انترشت صور 

 الرئيس العراقي بكثافة يف األزقة والشوارع واملحال التجارية واملكاتب 

طينية الحداد الشعبي عىل إعدام ومنذ صباح أول أيام عيد أضحى أعلنت األرايض الفلس

الرئيس العراقي ، فيام نقلت العديد من املحطات اإلذاعية والتلفزيونية املحلية وقائع ما دار 

يف بغداد وغريها من عواصم العامل وردود األفعال عىل اإلعدام رغم أجواء العيد املختفية أصال 

.  
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عراقي صدام حسني وأعلنت الحداد عىل وأدانت معظم الفصائل الفلسطينية إعدام الرئيس ال

جرمية إعدامه ، فيام أعلنت حركة األرسى الفلسطينية عن فتح منازل العزاء يف كافة سجون 

اإلحتالل للرئيس العراقي السابق ، كام أعلنت العديد من لجان مؤازرة العراق يف األرايض 

 لفة .الفلسطينية عن فتح بيوت العزاء يف املواقع الفلسطينية املخت

وأصبح حديث املواطن الفلسطيني رغم كل همومه اليومية والظروف التي يعيشها عن ما 

يدور يف العراق من إعدام للرئيس العراقي السابق صدام حسني ، حيث يلقى الرئيس العراقي 

السابق تضامنا من أبناء األرايض الفلسطينية ملا كان يقدمه للشعب الفلسطيني من املساندة 

  مقاومته لإلحتالل اإلرسائييل .والدعم يف

الحركة األسرية الفلسطينية تعلن الحداد عىل الرئيس صدام حسني وتفتح بيوت عزاء يف 

 سجون اإلحتالل .

 عيل سمودي –جنني 

أعلنت الحركة األسرية الفلسطينية يف سـجـون ومـعـتـقـالت اإلحـتالل اإلرسائييل الحداد 

شهيد الرئيس العراقي صدام حسني الذي نفذ حكم اإلعدام الوطني " جالال وإكبارا لروح ال

 صباح اليوم يف بغداد " .

وقال املعتقل جامل حويل عضو املجلس الترشيعي الفلسطيني أن " الحركة األسرية افتتحت 

بيوت عزاء يف كافة السجون للقائد املجاهد ورمز الكرامة وضمري األمة العربية الشهيد صدام 

والوفاء لهذا القائد القومي الذي كرس حياته للدفاع عن القضايا العربية  حسني ، لتؤكد عهد

 وخاصة الفلسطينية " .
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وأوضح حويل أن األرسى قرورا إلغاء اإلحتفاالت بعيد األضحى وافتتاح بيوت العزاء لـ " 

التضامن مع رشفاء العراق واألمة يف هذا املصاب الجلل والكارثة الخطرية التي متهد لهجمة 

 ستعامرية جديدة تقودهام أمريكا وتحقق مصالح وأهداف إرسائيل " .ا

وعربت الحركة األسرية عن حزنها وغضبها الشديد جراء هذه الجرمية البشعة التي " مل ولن 

تنال من إدارة رشفاء العراق والعرب وإرصارهم عىل امليض عىل عهد الشهيد القائد صدام 

ربيطاين اإلرسائييل وتحقيق األهداف والتطلعات القومية حسني حتى دحر اإلحتالل األمرييك ال

 والوطنية " .

ويف املقابل ، أعلنت اللجنة الشعبية ملؤازرة العراق يف جنني الحداد الوطني عىل روح الشهيد 

 صدام حسني منددة بقرار إعدام الرئيس العراقي .

" يوم حزن وكارثة ويزم  وقالت اللجنة الشعبية ملساندة العراق يف بيان صدر يف جنني أنه

أسود يف تاريخ األمة ووصمة عار يف جبني العامل الذي يتباىك عىل حقوق اإلنسان بينام يغض 

 الصمت عن جرائم اإلحتالل األمرييك وعمالئه " .
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حامس تعترب إعدام صدام رسالة إىل األمتني العربية واإلسالمية ، ولجان املقاومة تدعو للحرب 

 1لعىل قوات اإلحتال

 ألفت حداد . –غزة 

اعتربت حركة حامس السبت الرئيس العراقي السابق صدام حسني هي محاكمة سياسية ، 

ووجه إسامعيل رضوان الناطق باسم حامس رسالة إىل األمتني العربية واإلسالمية ، تعقيبا 

 عىل تنفيذ حكم االعدام يف صدام حسني ان اإلدارة األمريكية أرادت من خالل ذلك الحكم

خلق حالة من اإلحباط والضغط عىل نفوس الجامهري العربية واإلسالمية يف أول أيام عيد 

 أألضحى املبارك .

وأوضح أن هذا " اإلستكبار العاملي الذي تقوده أمريكا الظاملة لن يدوم طويال ولن يعمر 

ن أن طويال أمام صمود وثبات ومقاومة أبناء الشعوب العربية واإلسالمية " . وأوضح رضوا

إعدام اليوم ميثل صفعة لإلنظمة الهزيلة التي تاىب إال أن تبقى خاضعة للهيمنة والسيطرة 

األمريكية يف املنطقة.وتساءل رضوان من سيحاكم اإلدارة األمريكية ضد ما ارتكبته من جرائم 

ضد أبناء شعبنا الفلسطيني والشعوب العربية واإلسالمية فأفغانستان والعراق وفلسطني ، 

ضحا أن " أيادي اإلدارة األمريكية ملطخة بالدماء إىل جانب الفظائع التي تقوم يف سجن مو 

 أبو غريب وغوانتامو مطالبا مبحاكمة هذه اإلدارة لتنال عقابها " .

من جهتها أكدت ألوية النارص صالح الدين ، الذراع املسلح للجان املقاومة الشعبية ، أن " 

ى وصمة عار تالحق الزعامء العرب يف كل مكان ولعنة إغتيال الرئيس صدام حسني سيبق

 عليهم " .
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وقالت األلوية يف بيان لها إن " اختيار توقيت إعدام هذا الرجل املجاهد والفرح الكبري لبوش 

وزمراته الخبيثة ، وأعوانه ممن باعوا أنفسهم له يؤكد لنا أن هذا مصري الرشفاء واملجاهدين 

 يف زمن الردة والخذالن ".

ووجهت األلوية رسالة إىل الزعامء العرب قالت فيها " إن صمتكم هذا يعترب رضا ملا فعله 

األمريكيني وعمالنهم لكن هذا الزعيم مات ميتة رشيفة والله يعلم كيف ستكون ميتتكم يا 

 عباد البيت األسود ؟؟؟ " 

رب رضوس عىل ودعت كافة الرشفاء واألحرار واملجاهدين يف بالد الرافدين إىل " إعالن ح

القوات األمريكية الغازية وما يسمى بقوات التحالف ولتفجر األشالء عىل درب العزة 

والكرامة ، لتكون مغادرة الشهيد صدام حسني جسدا لتزيك النهج الجهادي املقاوم يف العراق 

. " 
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 كتائب األقىص : صدام استشهد شامخا ..

وت روح الشهيد املجاهد صدام الذي استشهد كتائب األقىص : ميوت السجن والسجان وال مت

شامخا واقفا كأنه عضد الكون عىل األرض ، ميوت الباطل وال ميوت البطل ، يفنى األوباش وال 

 تفنى شهامة الشجاع خلف القضبان ، تزول صورة القتلة وتبقى .

ودة يف اعتربت كتائب شهداء األقىص ، كتائب شهداء األقىص / جناح الكفاح املسلح وحق الع

نسخة منه إن جرمية اغتيال الرئيس العراقي صدام  42بيان نرش صباح اليوم وصل عرب 

حسني هي جرمية سياسية لكل من يقف بجانب القضية الفلسطينية . وقال البيان أن هذه 

الجرمية الخسيسة نفذت وفق املخططات الصهيونية األمريكية التي متارس للقضاء عىل كل 

ب الشعب الفلسطيني وهي نفس العقول التي اغتالت الرئيس يارس من ينرص ويقف بجان

 عرفات .

وأضاف : لقد صمد صدام ، وعز عىل العمالء هذا الصمود والتحدي يف زمن الرقود واألنبطاح 

 .. شعر القادة بالعار .. كيف يخرج " أسد " من بني " النعاج " .

كامنا العرب من اإلعرتاف به أو وأضاف : هذا هو صدام حسني الحقيقي الذي يخجل بعض ح

التعامل مع املقاومة العراقية لكونهم غري املؤهلني لفعل تلك البطوالت أو اإلنجازات .. وهم 

يحقرون كل مقاومة دفاعا عن األرض والشعب واملقدسات . مل يهرب صدام حسني .. ومل 

روح صدام حسني ما يرسق لكن السارق هو بوش وبلري وخدم حاخامات اإلدارة األمريكية .. 

زالت يف بغداد تقول لكم ولكل العامل ) لو قطعوا جسدي أشالء وأجزاء سرتفض كل قطعة 

 مني التخيل عن العراق وفلسطني ( .
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وقال البيان : صدام .. قدم أوالده شهداء ، مل يشجعهم عىل الفرار وترك البالد ، لقد سقط 

ة مل يكن رضبة لصدام حسني ، وإمنا كان االب واالوالد شهداء ، واستشهادهم بهذه الطريق

رضبة لكل األعداء والخونة . ولقد ماتوا عىل أيدي القوات األمريكية وهم ال يدافعون عن 

أموالهم وال أوالدهم وال قصورهم ، وإمنا عن بالدهم .. قضوا نحبهم يف ساحة الرشف وماتوا 

العيش يف بالد الكفار ... فازوا يف أرشف ميدان ، لقد فازوا باملوت عىل أراضيهم ، وليس ب

 بالشهادة وهم يدفعون عن بالدهم .

وأضاف : استشهد املجاهد صدام ويف كل طلعة شمس تراق الدماء األمريكية عىل أرض بغداد 

الطاهرة التي تواجهة مخطط اإلرهاب والرتويض والتهجني ، ماتوا وتركوا بوش يستجد بكل 

ة حفظ األمن يف بغداد وما هذه الزفة اإلعالمية إال دول العامل إلرسال قواتها تحت ذريع

 لكون أمريكا تبحث عن أي نرص وهمي يرفع من روح جنودها األنذال يف بغداد .

صدام استشهد وترك شعب املقاومة عزيزاً يحمل السالح ويتبنى الكفاح املسلح لنه ترك لهم 

لته مكروها من حكام أمريكا السالح الذي ميكنهم من املقاومة ، وتلك هي األمور التي جع

 وأذنابها .
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وأضاف : صدام مل تقام عىل أرضه مؤمترات للشواذ الثقافة املشبوهة ... صدام مل يصدر يف 

عهده كتاب واحد ييسء لإلسالم . صدام مل يغري املناهج الدراسية من أجل إرضاء أمريكا 

رب الذين يريدون أن يوهموننا وإرسائيل ، ومل يغري ثوابت األمة من أجل إرضاء حاخامات الع

بأن كل من يدافع عن نفسه وعن بلده مارق ، وكل من يصون رشفه خائن ، وكل من مل 

يسجد ألمريكا جاحد .. لقد اختار صدام الطريق الصعب .. ترك قصوره من أجل مبادئه ، 

رتوله وكان بإمكانه أن يحتفظ بها له وألوالده مبجرد توقيع السالم مع إرسائيل وتسليم ب

 ألمريكا .

واختتم البيان : ولسوف يتحرر العراق من القهر األمرييك ومن خدام اإلدارة األمريكية من 

العرب املستعربني الذين يقدمون يد العون إىل األعداء وقد انكشفت عوراتهم ، سيكون الله 

كثريا  مع فلسطني وعراق املقاومة .. وسويا سيكون الله معهم ألنهم ظلموا كثريا وصربوا

وجاهدوا كثريا .. وستكون العاقبة للمتقني وجعل العزة لله ولرسوله وللمؤمنني .. وليس 

لبوش واوملرت وبلري وموسادهم واستخباراتهم وال عقي احذيتهم من عمالء الرشق األوسط 

الجديد وسرتتد عليهم املكائد لهبا يف اجسادهم ، وحبال من مسد يف أعناق كل الخونة عمالء 

 1ا وإرسائيل .أمريك
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 صحف واملجاالتالمقاالت من 

 

 مقتطفات من مقاالت الصحف حول املسألة العراقية واإلحتالل األمرييك وتبعات ذلك 

 عندما جف " بحر العلوم " أمام هيبة املندوب السامي األمرييك !!!

وتحاول القول  ليس مدهشا أن تشكل إدارة اإلحتالل األمرييك للعراق مجلسا تختبىء خلفه

من خالله أنها تتخذ اجراءات سليمة إلعادة العراق إىل وضعه الطبيعي ، وليس غريبا أن 

يتطوع بعض أقطاب املعارضة العراقية ممن ترعاهم املخابرات األمريكية لشتم املقاومة 

العراقية ووصفها بالعنف والتخريب واإلشادة باألصدقاء يف قوات التحالف ، لكن الغريب أن 

يصدق هؤالء أن فرصة يف اإلستمرار وكسب مصداقية لدى العراقيني ، وانهم ميثلون البديل 

القوي ، ويتناىس هؤالء أن مهمتهم األساسية أن يكون أداة ملساعدة قوات اإلحتالل عىل 

تجاوز أزمتها املتصاعدة يف العراق نتيجة املقاومة التي ثبت أنها مؤثرة وأن وراءها ليس 

 الفطرة السليمة ألي شعب يتعرض لإلحتالل والقهر . صدام حسني بل

ومدهش ذلك العامل الشيعي " بحر العلوم " عندما جفت كل العلوم لديه ووقف خطيبا يف 

حرضة املندوب السامي برمير ليشتم أهل العراق الذين يرفضون اإلحتالل ، لكن هذا الشيخ 

اً من الشيعة يف العراق ، وهو ايضا العمم ليس أصل القضية ونهايتها فهو ميثل جزءاً كبري 

امتداد لسياسة إيران التي متثل املرجعية لفئة كبرية من رجال الدين الشيعة الذين وقفوا 

 وقفة أفقد إيران الدولة املسلمة الشيعية الكثري من مكانتها ،
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وإذا كان صدام حسني قد اسقطته الخيانة والتفكك فإن نظام طهران ومعه الشيعة العرب  

سقطوا أمام تهديدات أمريكا وميارسون انبطاحا جعل رجال الدين من شيعة العراق  قد

يشتمون املقاومة ويوجهون الشكر واإلمتنان لبوش وبلري عىل قيامهام بإحتالل العراق وقتل 

أهله ، ولهذا فإن الثمن البخس الذي نالته طهران ومن معها من شيعة العراق حصولها عىل 

كم الجديد ، ذلك أن هذه األغلبية من الشيعة اإليرانيني أو املعارضة أغلبية يف مجلس الح

 الخارجية األمريكية متثل أغلبية يرمير .

ومفرح إليران بالد الثورة وهدير الجامهري أن يكون اتباعها يف العراق يف مجلس يبدأ عمله 

هؤالء بحياة  بالهتاف لبوش وبلري ويدعو لهام بالحياة والتوفيق ، وأيهام أرشف أن يهتف

 بوش أم أن يهتف العراقي بحياة صدام حسني رغم كل قمعه وجربوته .

وتعالوا إىل سعة األفق والروح الوطنية يف هذا املجلس العظيم عندما يخلط األمور فيجعل 

من يوم احتالل بالده ووقوعها تحت عبودية أمريكا عيدا وطنيا ، فلو كان سقوط نظام صدام 

لعراقيني لكان مفهوما أن يكون يوم نجاح اإلنقالب عيدا وطنيا، ولكن بانقالب عىل أيدي ا

 الفرق الكبري بني هذا ويوم االحتالل يصبح عيدا وطنيا .

مل تعد القضية ذهاب صدام أو بقاءه وامنا وجود اإلحتالل وتأييده ودعمه أو العمل إلزالة، 

فهو اختبار ملصداقية إيران وهذا املوسم السيايس كان يف بعض جوانبه مفيدا وإيجابيا ، 

وقيادتها االصالحية واملحافظة وقد ثبت أنها قيادة ال تستحق كل ما حولها من ضوضاء ، ومل 

يكن مطلوبا أن تحارب إيران أمريكا ، لكنها استغلت نفوذها لتحويل اتباعها من شيعة 

قيق نفوذ أكرب يف العراق إىل فريق هتاف بحياة بوش وشتم املقاومة سعيا لرضا أمريكا أو لتح

العراق ومناطق أخرى .وجود املجلس الحاكم يف العراق لن يغري من حقيقة الواقع هناك، 

 فصاحب القرار هو برمير وقوات اإلحتالل ، 
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وليست مشكلة هذا املجلس يف تركيبته الطائفية والسياسية بل يف كونه فاقدا للرشعية 

ل وليس متثيال للعراقيني ، وهو أشبه بفكرة الشعبية ، فهو تعبري عن حسابات إدارة اإلحتال

روابط القرى التي حاولت إرسائيل تجسيدها يف فلسطني قبل سنوات طويلة لكن هذه 

الروابط مل تنجز أكرث من تصنيف أعضائها وأنصارها باتجاه اإلحتالل لكنها مل تقدم إطارا 

 .    1رشعيا ممثال للشعب الفلسطيني
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 ـيـةالـتـغـريـبـة الـعـراق

 

طفل يف العارشة من عمره من املتابعني للمسلسل العريب التغريبة الفلسطينية التفت أثناء 

والترشيد الذي لحق بالشعب  1642مشاهدته ألحدى الحلقات التي تصور نكبة عام 

الفلسطيني ، التفت إىل الكبار من الحضور قائال: بعد سنتني قد نشاهد " التغريبة العراقية " 

كم ثقافته السياسية غري الواسعة تساءل عن رموز التغريبة العراقية وأبطالها ، ، لكنه بح

وكانه يريد أشخاصا يف القضية العراقية مثلام شاهد رموز التغريبة الفلسطينة مثل أبو صالح 

أحد قادة الثورة ومسعود املختار واللئيم أبو عايد وغريهم ممن يعتقد أنهم عنارص امللف 

هذا الشاب الصغري باننا سنكون عىل موعد مع تغريبة عراقية تعبري عن  الفلسطيني وشعور

شعور بان ما يجري يف العراق وما يسمعه هذا الجيل من أخبار يومية عن القتل والتفجريات 

وصور دبابات اإلحتالل األمرييك وشهداء العراق ، كل هذا أصبح يف ذهنه شبيها بل حالة 

قدم شيئا من الظلم والترشيد الذي عاناه شعب عريب ، مطابقة ملا شاهده يف عمل فني ي

ورمبا لشعور هذا الجيل الذي تتفتح عيونه عىل أخبار الفضائيات التي ال تنتهي عن القتل 

اليومي يف أرجاء شعوب األمة ، بان ما جرى يف فلسطني يتكرر االن يف العراق ، وال يحتاج 

تابع حتى صغار السن أن تعاظم املشكلة يف األمر إىل أكرث من ذكاء طفويل حتى يكتشف امل

فلسطني ومن ثم وقوع " دولة " وأرض وشعب عريب جديد تحت احتالل يعني تراكم 

 الضعف وتحول الهزمية إىل سلوك عريب متكرر
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. وحال الواقع العريب يشبه ما أشار اليه فنان عريب يف اإلجابة عىل 1حتى يف مالعب الكرة 

فقال أنها تشرتك مع السينام العاملية يف كل الشكليات لكن  سؤال حول السينام املرصية

املشكلة يف املضمون ، وهكذا فالنظام العريب يشرتك مع دول العامل يف شكليات الدول من 

حكومات وأناشيد وطنية ومنتخبات كرة وأسامء املواقع لكن املضمون مختلف جدا ، والفرق 

ا وبني أخرى واجبها استقبال افعال اآلخرين كبري بني دول متلك أن تفعل شيئا يف اموره

 والبحث عن أقل الخسائر . 

 

املشكلة ليست يف توقع ظهور تغريبة عراقية بل يف املخاوف من تزايد عدد " التغريبات " 

 وان ينتقل هذا الحال املأساوي من وطن ألخر .

 1225/ 1/  11الغد 
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 الـدولـة الـشـيـعـيـة

ت فقط يف وجود احتالل عسكري أمرييك ، وغياب األمن مشكلة العراق الشقيق ليس

واألستقرار وتفكيك بنية الدولة ، وإمنا يف جانب آخر يتمثل يف غياب تصور واضح لدى اإلدارة 

 1األمركية للشكل واملضمون السيايس واإلجتامعي لعراق املستقبل . 

قع بعيون صهيونية ، وعنارص ويحكم الرنية األمريكية محددان اساسيان ، األول أنها تقرأ الوا

املصلحة اإلرسائيلية ، وهذا ال ميثل املصلحة األمريكية الحقيقة ، فإرسائيل ترى مصلحتها يف 

تفتيت الكتل السياسية والجغرافية إىل طوائف ومجموعات ، متاما مثلام حاولت يف لبنان ، 

سائل عديدة مبا فيها ولهذا فإنها ترى مصلحتها يف تأجيج الحالة الطائفية يف العراق بو

التفجريات التي حدثت قبل أيام يف النجف وكربالء وما سبقها من تفجريات واغتياالت ، 

كذلك تعزيز أي حالة عداء سني شيعي مبا يف ذلك استغالل موقف املرجعيات من اإلحتالل ، 

لثاين أن بعض واظهار املقاومة باعتبارها تيارا معاديا للشيعة وليس نقيضا لإلحتالل .واملحدد ا

الدوائر والقوى املهيمنة يف اإلدارة األمريكية ترى أن املقاومة تعبري عن قوة الحركة السلفية 

الجهادية التي تقف يف مواجهة املصالح األمريكية يف أكرث من ساحة ، وهذه الدوائر ترى 

ت املضمون الوسيلة األهم يف مقاومة هذا التيار السلفي عرب دعم وتعزيز القوى الشيعية ذا

الديني ، وتعززت هذه القناعة يف ظل املوقف املهادن من القوى الشيعية ، وما فرضته 

املرجعيات عىل اتباعها من صمت وسكون استفاد منه اإلحتالل ، لكن هذين املحددين يف 

 املوقف األمرييك إضافة إىل غياب التصور الكامل لشكل العراق املستقبيل.

  1224/ 11/ 11الغد 
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 خطا العراق عندما ترك صناعة الجرابات والحالوة إىل الصناعة العسكرية !!أ 

عند قراءة سيل اإلتهامات املوجهة للعراق والتقارير التي قدمها لألمم املتحدة يلفت اإلنتباه 

ذلك الجهد واملال وقبل ذلك العقلية اإليجابية للشعب العراقي عندما توجه إلستثامر أمواله 

ورضورية لكل دولة تتعلق ببناء صناعات عسكرية ذاتية وتأهيل عقليات يف صناعة هامة 

 عراقية متتلك نوايص العلم والخربة والقدرة وتسخر كل هذا لتحصني لدولة وتعزيز قدراتهم .

 

واألموال واملليارات التي انفقها العراق يف هذا املجال ليست نوعا من الهدر والتبذير وقد 

انفقها عرب آخرون يف رشاء أسلحة من الواليات املتحدة والغرب  تكون أقل بكثري من أموال

لكن الفرق كبري فهذه دولة أنفقت لبناء صناعات وعمليات تطوير ذاتية وتأهيل العلامء 

والدول االخرى اشرتت ودفعت ملصانع السالح األمريكية دون أن يحدث هذا أي تقدم نوعي 

 انة .باستثناء زيادة عدد املخازن وعمليات الصي

والعراق يدفع مثن توجهه العلمي وتركيزه عىل صناعات وأبحاث ال غنى عنها لكل دولة 

تبحث عن أمنها وقوتها ، ومن املؤكد أن العراق لو سلك نهج اآلخرين يف رشاء " األسلحة 

الجاهزة " ولغيات التخزين ملا أصبح هدفا لعمليات تفتيش وحروب ومادة لقرارت دولية ، 

عراقيني ) نوعا من الذكاء ( الذي أمتلكه عرب اخرون عندما توجهوا لصناعات وكان ينقص ال

 أخرى ومجاالت إنفاق مختلفة .
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فبعض الدول العربية الذكية ركزت عيل صناعة الحالوة والطحينية ، وأصبح بإمكان املواطن 

ثا " سادة " العريب أن يجد يف األسواق حالوة باملكرسات وأخرى بنكهة الشوكالته ، ونوعا ثال

ومع التقدم العلمي يف هذا املجال أحرزت هذه الدول تقدما ملحوظا بإنتاجها حالوة تشبه 

الجبنة أو الزبدة ميكن أن تتحول إىل سندويشات اضافة إىل نوع جديد من " الحالوة املجدلة 

حشد " وعىل هذا ال يجلب عىل هذه الدولة غضبا أمريكيا واليضعها هدفا للقرارات الدولية ت

إلجلها القوات وحامالت الطائرات ، وهذا الذكاء من بعض العرب ليس يف هذا املجال فقط ، 

فهناك صناعة الراحة أو الحلقوم ، ومنها أنواع نجحت العقول العربية يف إنتاجها فهنالك راحة 

معطرة وأخرى ملونة ونوع أخر مغطى بسكر مطحون أو سكر عادي وهكذا يستمر اإلبداع 

يف مجاالت صناعية مل يلتفت لها العراق ومنها مثال الحصول عىل امتياز من ماركات  واإلنفاق

عاملية بصناعة أنواع من الشامبو ومساحيق الغسيل يف بالدنا العربية وتحت أرشاف قومي ، 

 واحيانا نحرز تفوقا ال يتم الكشف عنه بسهولة مثل صناعات الجرابات و امللبس بالقضامة.

وة ذات السكر القليل التي تصلح ملرىض السكري حيث ميكنهم اإلستمتاع إضافة إىل البقال 

 .1بهذا املنتج دون خوف أو قلق 

مشكلة العراق األساسية أن ذهب بعيدا يف بناء قاعدة علمية يف مجال ال يصلح المة ال يريد 

وعية يف لها اعدانها إال الدخول يف ذل مستمر ال ينتهي ، ومشكلته أنه حاول إمتالك أسلحة ن

منطقة تضم الكيان الصهيوين ، ومل يفهم العراق أن عليه استبدال صناعة الصواريخ أو 

تطويرها مبصنع لتجميع الثالجات املستوردة من الغرب ، أو أن يفتتح مصنعا بإمتياز أجنبي 

لصناعة " الشامغات" التي تنتجها مصانع سويرسا وإنجلرتا ، وفات هذا البلد أن يقيم مصنعا 

 تاج التمر املحشو بدال من املفاعل النووي إلن
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وأن يعطي األولوية لبناء مصنع للشامبو أو الجل بدال من التفكري بامتالك سالح كياموي مثل 

 األسلحة التي متتلكها إرسائيل وتهدد كل طفل عريب ومسلم من املحيط إىل الخليج .

ة التي ستعقد بعد أيام فيكون عليها هذه القصة الحقيقية للمشكلة العراقية أما القمة العربي

عبء كبري ليس يف إتخاذ القرارات فال أحد ميلك إتخاذ قرار ، ولكن يف صياغة خطاب أو ما 

يدعى موقف عريب من دول تفتح الكثري منها أراضيها للقوات األمريكية والطائرات وتحاول 

 القول إنها تدافع عن وحدة العراق وشعبه وترفض الحرب .

لعربية القادمة ال معنى لها يف ظل هذه الحالة التي تحولت من خاللها األرض العربية القمة ا

 (  1إىل قواعد لجيوش العدوان األمرييك التي قد تقصف وتدمر أرضا وشعبا عربيا . )

 ( 1من املغول إىل " حرب التحرير !!" .. تاريخ يصنع وأجيال تعاد صياغتها)

يب الكبري أما شاشات الفضائيات التي سجلت سبقا يف نقل نجلس جميعا يف أرجاء الوطن العر 

حي ومبارش لعمل وحيش يستهدف جزءا من هذه األمة ويضعها تحت رحمة آلة القتل يف ما 

يسمى حرب تحرير العراق .ومنارس جميعا مامرسة املشاهدة واملتابعة وكأن هذه الحرب 

ث يبدأ القصف الجوي ، وهذا مسلسل مكسييك أو عريب تبدأ حلقاته بعد غروب الشمس حي

املشهد من الضعف والهوان الذي يرسم تاريخا جديدا لإلمة يذكرنا مبرحلة التتار وجنود 

املغول الذين غزوا أرض العرب واملسلمني، ومازالت أجيالنا تذكر همجية املغول بأنهم قذفوا 

بأن املواطن العريب  بالكتب مظهر الحضارة واملدينة فإنهيار بغداد ، ونذكر أيضا ضعف األمة

يف تلك البالد كان يقف منتظرا أن ياتيه الجندي املغويل بسالحه ليقتله ، وال يفكر بالهرب أو 

 اإلختفاء حتى وهو وحيد لشده الذل والضعف .
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لكن ما يجري اآلن قد يتجاوز ما كان يف زمن املغول والجديد أن قائد حملة إحتالل العراق 

ويدير معاركه من أرض عربية مسلمة حيث متكث قيادة العمليات فرانكس يديل بترصيحاته 

 املركزية وحيث رئاسة املؤمتر اإلسالمي والتي شهدت قبل أسابيع قمة املسلمني!! 

واملفارقة أن التاريخ الجديد الذي يصنع ليس لنا كأمة دور يف صياغته فنحن لسنا أكرث من 

ليس أكرث من إسناد لوجستي وإداري  كومبارس ويش ثانوية ، وأهم طرف يف هذه األمة

 لقوات الغزو واألحتالل ، واألمة تنشغل أطرافها بتخزين السكر واألرز واملعكرونة .

والتاريخ الذي نشهد عىل صناعته تعيشه أجيال من أطفال وشباب هذه األمة الذين تتساقط 

قطر وإىل جانبه من أذهانهم كل أشكال الهيبة والتعظيم للشكليات ويجلس أي عريب يف أي 

طفل يف السابعة أو العارشة يسأله عن العراق والقصف وهو العراقيون عرب ومسلمون ؟ 

وإذا أجبته باإليجاب تساءل ملاذا يحدث هذا ، ويسألك عندما يرى فرانكس يتحدث عن 

عاصمة عربية أو يرى الجيش األمرييك ينطلق من عاصمة أخرى يسألك مستغربا ، وسواء 

ة أم مل تفعل فإن قناعات وأفكار وأسئلة بال إجابة لن يسمح للكبار باإلجابة قدمت له إجاب

عنها .علينا جميعا أن ال نستغرب ظهور جيل جديد ليس معنيا بشكليات األمة ، وسيقذف 

وراء ظهره كل أغنيات وأشعار فقدت مفعولها مع أي موجة قصف ، وسينظر لشكليات 

حدنا بسلبية وخجل إىل أي عمل غري مقبول ، وعندما القمم والعالقات العربية كام ينظر أ 

يسمع أطفالنا أصوات التكبري والتهليل من مآذن بغداد وهي تستقبل صواريخ وقنابل 

اإلحتالل األمرييك سيعيد السؤال عن معنى اإلسالم واألخوة اإلسالمية التي يسمعها من 

ملعنى الحقيقي لإلسالم الذي علامء السلطان من املحيط إىل املحيط ، وسيبحث بنفسه عن ا

 ال يسمح ملسلم أن يكون رشيكا يف قتل مسلم أو عريب 

  



176 

 

كل هذا ال يحتاج إىل عقود وسنوات طويلة فاألجيال العربية التي نرسع منوها بالعمل 

الحديث ستستعمل هذا الترسيع يف بناء قناعاتها ، واسوأ تربية لطفل يصنع للمستقبل أن ال 

أستاذه أو وسائل إعالمه إجابة صادقة تشفي الغليل وهذا الجيل لن يجد لدى والده أو 

يضيع وقته يف الحفاظ عىل مقدسات وهمية وسيقفز بذهنه وقلبه نحو مسارات يختارها 

وتضعه فيها الظروف واملتغريات ، وليس بالرضورة أن تكون هذه املسارات أو بعضها مرضية 

 ت عليها املجتمعات .أو منسجمة مع قوانني نصنعها أو أعراف رضي

والتناقضات يف أداء بعض مفردات األمة قادرة عىل أحداث تشوهات حقيقية يف بنية القادم 

من البرش ، فدولة عربية تفتح كل أراضيها وأجوائها للقوات األمريكية لتنطلق منها للعدوان 

لمساعدة يف مليون دوالر ل 11وقتل الشعب العراقي ، يعلن املسؤولون فيها عن التربع بـ 

تغطية الجوانب اإلنسانية للشعب العراقي ، وكان العراقيني بعد كل ما جاءهم من القتل 

والدمار من تلك األرايض العربية يحتاجون إىل علب الرسدين واملعلبات والبطانيات ، فأي 

تناقض يف املفاهيم القومية عندما يكون الشقيق معسكرا ملئات اآلالف من جنود العدوان ، 

 من ذات الدولة يتم التربع باملاليني لغذاء ودواء للضحايا وارس الشهداء !!و 

تاريخ يصنع ومساحات لكل مفردات األمة توضع يف هذا التاريخ كل حيس موقعه وموقفه ، 

وكام قرأت األجيال قصص صالح الدين األيويب وعيىس العوام والعز بن عبد السالم وعز الدين 

فإن األجيال القادمة ستكون عىل موعد مع مرحلة جديدة من القسام وخالد بن الوليد 

التاريخ نحتل نحن فيها من املحيط إىل املحيط مواقع كل حيب صدقه مع ذاته وقضايا امته 

1. 

 1222/ 2/ 17العرب اليوم 
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 1665ترشين األول  11 -3(  1357ونرشت مجلة الصياد العدد ) 

 د أكرادبعنوان : طالباين ضد بارزاين وأكراد ض

 رصاعات النفوذ متزق " كردستان " العراق

 الدولة املستقلة حلم يسيل ... الدماء !

هل يعترب " كاوت " نفسه محظوظا ؟ فبعد أن ألقت القوات الرتكية القبض عليه ، تسلق مع 

اثنني أخرين حائط السجن الخارجي . لقد كان هروبا مستحيال . وعندما وصل إىل قريته 

صالح الدين " يف كردستان العراق ، وجد صعوبة يف إقناع أهله بقصته . وهو القريبة من " 

يعاين حاليا من أثار جروح ، ويضطر كل شهر للذهاب إىل مستشفى السليامنية ليجري 

فحوصا عىل رأسه لتعقب إمكانية تحرك شظية قنبلة مستقرة بالقرب من دماغه . هذه لقطة 

 تي يتحدث عنها هذا التقرير .معربة من لقطات املأساة الكردية ال

روى لنا " كارت " كيف كان يحن وهو يف السجن إىل سامع أغنية كردية أو التحدث بها مع 

 رفاقه. ولكن هذا يبدو أمرا مستحيال .

وتظهر مأساة القضية الكردية .. يف متزق أرايض هذا الشعب وتوزعه عىل ست دول هم يف 

إال أن انفراد " تركيا " مبحاربتهم علنا ، يف حني أن  معظمها أشخاص غري مرغوب يف وجودهم .

معظم الدول االخرى تفعل ذلك ولكن دون ضجة إعالمية وجيوش . وحسب قول أحد 

املحللني السياسيني " أن هذه الدول اتفقت بشكل رسي مع تركيا عىل رضب األكراد يف داخل 

 وخارج أراضيها .
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مواجهة السلطة داخل الدولة الخاضعني  الن هذا الرضب يؤدبهم ويحجم أدوارهم يف 

لها.ويقول املحلل السيايس أن هذا الدور الذي أخذت تركيا عىل عاتقها تنفيذه ينطلق من أن 

شعورها بإنتهاء دورها اإلسرتاتيجي يف منطقة الرشق األوسط بعد سقوط اإلتحاد السوفيايت 

ة لتثبت اإلرسة الدولية استمرار قد جعلها تحاول مبحاربة األكراد اسرتجاع أدوارها القيادي

 قدرتها عىل القيام باملهام الكربى مبا يف ذلك حامية املجال اإلقليمي .

 

تجزئة األرض الكردية وتوزيعها بسكانها بني ست دول تجعل املراقب يقف أمام حالة فريدة 

يصل من نوعها هي إزدواجية الهوية لإلنسان الكردي بعد أن أصبح هناك الكردي الرتيك و

مليون نسمة . وهم بهذا العدد ميثلون نصف األكراد يف العامل . وهناك  11تعدادهم إىل 

الكردي السوري والكردي العراقي والكردي اإليراين والكردي الجورجي والكردي األرمني وهم 

 جميعا ميثلون بنسب متفاوتة النصف اآلخر من األكراد يف العامل .
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 عن : 1221العدد  1221متوز  16-12وكتب كرم ملحم يف الحوادث 

 

 العقوبات الذكية والقنابل الذكية .

 عودة الدب الرويس عرب البوابة العراقية .

ال أعرف ملاذا تذكرين تسمية العقوبات الذكية بتسمية القنابل الذكية . وال أخفي أنني أول 

ؤال التايل : هل مرة سمعت هذا التعبري ، اتصلت بأحد العسكريني الكبار طارحا عليه الس

 هناك عالقة بني العقوبات الذكية والقنابل الذكية ؟ 

أصيب العسكري الكبري بالدهشة من سؤايل وبعد لحظات تأمل قال يل : أخىش أن تكون 

 العقوبات الذكية مثل القنابل الذكية أي أنها أبعد ما تكون عن الذكاء . 

 سالته ماذا يعني بذلك ؟ 

مريكيني الذين كانوا يحرضون تجربة إختيارية للقنابل الذكية يف أجاب : أن الجرناالت األ 

منتصف الثامنينات ، يف إحدى قواعد كارولينا الشاملية ، أصيبوا بالخيبة ألن األسلحة الذكية 

 أخطات الهدف. وتبني أن األسلحة الكالسيكية أكرث دقة يف التصويب والتهديف .  
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تابعت مداوالت مجلس األمن طوال شهر حزيران هذه الواقعة جاءت إىل ذهني عندما 

املايض حول مسألة العقوبات الذكية التي ترص بريطانيا والواليات املتحدة عىل فرضها عىل 

عاما ، أي منذ غزو الكويت يف آب  11العراق كبديل من نظام العقوبات الذي ساد طوال 

ه الصيغة العقابية الجديدة من أمرييك مرص عىل هذ –. وبدا واضحا أن الحلف األنغلو  1662

خالل تركيبة تفصل بني الجانب املدين والجانب العسكري يف العقوبات . ولكن بعد التدقيق 

يف هذا النظام يتبني أن هدف لندن وواشنطن هو التمييز بني املجتمع املدين العراقي ونظام 

 صدام حسني بكل مكوناته العسكرية واألمنية . 

لطرح هذا املوضوع الذي هندسه خرباء هولنديون وشارك فيه  ومنذ اللحظة األوىل

مستشارون فرنسيون ، إىل جانب خرباء أمريكيني وبريطانيون ، كان الهدف من هذه الرشاكة 

الرباعية منحه طابعا شموليا ، ويف شكل يخفي التفرد األمرييك واإلرصار الربيطاين عىل 

 الوصول مبارشة إىل قلب النظام العراقي .

كن املفأجاة أتت من حيث مل يكن يتوقعها أحد . إذ متسكت موسكو برفض قاطع لهذا ل

املرشوع وتقدم مندوبها يف مجلس األمن مبرشوع بديل يطرح هدفا مزدوجا : رفع العقوبات 

 نهائيا وإرسال مراقبني أميني لإلرشاف عىل ورشة التسليح العراقية .

ع العقوبات الذكية ، تكشف عن بعدين متداخلني : وكان واضحا أن القراءة املتأنية يف مرشو 

األول هو األقل خطورة ويسمح للعراق باسترياد كل السلع التي لها الطابع املدين . أما البعد 

 الثاين ، وهو األكرث إشتعاال ، فإنه يفرض ثالثة قيود عىل نظام صدام حسني : 
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 نفط عرب إيران وتركيا بشكل أسايس .أوال : تجفيف منابع املال التي يجنبها من تهريب ال

ثانيا : تقييد أموال العراق التي يدرها عليه بيع النفط وترشف األمم املتحدة عىل هذه 

العوائد ، وال يستطيع النظام أن يقوم بأي سحب مايل دون العودة إىل هذه اللجنة وأخذ 

 موافقتها مسبقا .

بعده الكالسييك ، كام بالنسبة إىل أسلحة ثالثا : ضبط ومراقبة كل ما يتعلق بالتسليح يف 

 الدمار الشامل التي بات ممنوعا عىل العراق أن ميلك أي وسائط منها .

وإذا كانت املفاجأة األوىل التي أحبطت العقوبات الذكية روسية ، فإن املفاجأة الثانية كانت 

وع برمته ، ثم عربية ، وأول الرافضني لهذه العقوبات كانت دمشق التي تحفظت عىل املرش 

أنها أثارت مسألة أساسية يف مرشوع العقوبات ، وهي وجود مراقبني لألمم املتحدة يف 

مطارات ومواىنء وعىل النقاط الحدودية للدول املحيطة بالعراق . وأبلغت دمشق األمريكيني 

اراتها ، كام أبلغت إىل مجلس األمن ، أنها ليست يف وارد القبول بوجود مراقبني دوليني يف مط

 ومؤائنها حرصا عىل سيادتها وكرامتها .

وال شك أن الرفض السوري للعقوبات الذكية ميليه أيضا ، املستوى الحايل من التبادل التجاري 

بني العراق وسوريا . وقد فتح التنسيق من جديد واستحدث القطاع الخاص السوري مكاتب 

سلع السورية ، وتحديدا املنسوجات له يف بغداد . وباتت أسواق العراق منفذا أساسيا لل

 واألدوية ، كام أن هناك تعاونا نفطيا يتنامى بإستمرار وهو مشدود إىل املستقبل .
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كان وضع األردن األكرث حرجا بالنسبة إىل مرشوع العقوبات الذكية . ولعله كان بني نارين ، 

املنطقة . ويف الوقت ذاته كان  نار الضغوط األمريكية ، علام أنه من أوثق األصدقاء ألمريكا يف

يف مواجهة " نار " الضغوط العراقية ، خصوصا أنه يتلقى كل عام خمسة ماليني طن من 

 النفط نصفها مجاين والنصف اآلخر بأسعار تفاضلية .

ومن الصعب عىل األردن ، وهو يجتاز مرحلة اقتصادية دقيقة ، أن يجد بديال من النفط 

أن نقل هذا النفط إىل ميناء العقبة سريتب نفقات إضافية مام  العراقي يف الخليج . ذلك

يفاقم من دقة الوضع اإلقتصادي . وال شك أن هناك " لوبيات " عراقية يف األردن تضغط من 

أجل أن ترفض حكومة عيل أبو الراغب خطة العقوبات الذكية جملة وتفصيال ، صونا 

 للعالقات املميزة مع العراق .

أمرييك هو املوقف املرصي الذي عرب عنه  –الذي أحبط املرشوع األنكلو العامل الثالث 

الرئيس حسني مبارك داعيا إىل رفع العقوبات عن العراق ، كام أنه نقض ما يردده املسؤولون 

األمريكيون من أن صدام حسني ال يزال يشكل خطرا عىل أمن الخليج ، وقال أن هذه 

 مل يعد يشكل أي خطر عىل أي طرف . املعلومات ليست دقيقة ، وصدام حسني

أن املوقف اإليراين كان األكرث غموضا وحتى اآلن ، ما يزال التطبيع بني بغداد وطهران نوعا 

من الرهان املستحيل . لكن دمشق املرتبطة بحلف إسرتاتيجي غري مكتوب مع طهران ، 

بت منها رفضه عىل أساس أمرييك ، وطل –حاولت إقناعها بعدم املوافقة عىل املرشوع األنغلو 

 اإلرسائييل . –أن إضعاف العراق يف هذه املرحلة بالذات ، يصب يف مصلحة الحلف الرتيك 
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لقد كسب العراق جولة عىل الرغم من أن نظامه حتى هذه اللحظة أداء اللعبة اقليمية 

اء حسب أصولها الدولية ، لكنه متكن من كرس معادلة العقوبات الذكية عن طريق اإلغر 

التجاري واإلقتصادي للدول املجاورة . وال شك أنه فرض إستئناف العمل مبرشوع " النفط 

مقابل الغذاء " . واليشء يؤرش إىل أن هذا املرشوع غري الذيك الذي أحبطته موسكو والدول 

 العربية ، له حظ يف أن يعود إىل الحياة بعد خمسة أشهر . واألحرى أنه سيدفن من جديد .

  

األمرييك عن طرح مرشوع العقوبات الذكية إنتصارا  –ما شكل الرتاجع الربيطاين  مبقدار

للعراق، باملقدار نفسه كان إنتصارا ملوسكو تحديدا ، لرئيسها فالدميري بوتني . ومنذ أكرث من 

عرش سنوات. تسجل موسكو إخرتاقا دبلوماسيا يف الساحة الدولية وتقاوم كل الضغوط 

ية وتتمسك مبوقفها حتى اللحظة األخرية ، عىل الرغم من املساومات ولعبة األمريكية والربيطان

اإلغراءات  والرتهيب والرتغيب . ذلك أن ملوسكو مصلحة أساسية يف خروج العراق من أرس 

العقوبات . أن رشكاتها تقتطع حصة كبرية يف السوق العراقية عىل مستوى النفط والبنى 

 التحتية واإلنشاءات .

مليارات دوالر ، وترص عىل استعادتها ، كذلك  2وسكو ديونا لدى العراق تقدر بـ كام أن مل

 فان الدولة الروسية هي السيوف األساسية للسالح العراقي .
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إىل هذه اإلعتبارات التي أملت التصلب الرويس ، هناك حسابات بوتني اإلسرتاتيجية يف 

وخية ، وسمح ببيع السالح الثقيل إىل تعامله مع واشنطن . فقد رفض مرشوع الدرع الصار 

إيران ، واقرتاب كثريا من بكني ووثق عالقاته العسكرية مع الهند . وهذه خطوات وخطايا 

واجهتها واشنطن بكثري من القلق والتوجس . لكن بوتني أرص عىل إعادة الوصل مع دول 

لذي أدخل الغيبوبة منذ حليفة مثل العراق وإيران والهند، يف محاولة إلستعادة نفوذ بالده ا

.وإذا كانت موسكو هي الرابح حتى اآلن ، فان باريس هي الخارسة الكربى . لقد  1662العام 

وقفت يف معسكر واشنطن ودعمت العقوبات الذكية واستضافت إجتامعات الخرباء الذين 

قود بحثوا يف السلع املزدوجة اإلستعامل ، مام أجج الغضب العراقي إزاءها ومنعها من ع

مليار دوالر  12مليارات دوالر ، علام بأن بغداد اختارت مصارف فرنسية إليداع  2قيمتها 

 آتية من برنامج " النفط مقابل الغذاء " .

وليس معروفا حتى اآلن ، ملاذا وقفت يناقض املصالح العراقية . فقد قيل أن هناك خالفات يف 

 ساب الجناح املؤيد لبغداد أورقة الحكم حسمها الجناح املؤيد لواشنطن عىل ح
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 عصام العياش من واشنطن . –وكتب يف نفس العدد 

 حربه بأسم األب .. أسهل من معركته بإسم األبن

 كولن باول " جرنال " دبلوماسية الحطام

 

اشهر عىل تشكيلها ، من " األدمغة " التي  7تفرغ إدارة جورج دبليو بوش ، وبعد أقل من 

إسرتاتيجية . وبالكاد تكون ذات مالمح تكتيكية . ذلك أن نائب قيل إنها ذات مواصفات 

الرئيس ديك تشيني مييض وقته بني مشارط الجراحني الذين يعالجون قلبه املنهك ، وزرعوا 

فيه مؤخرا منظم رضبات ميكانيكيا ، األمر الذي يضطره إىل مالزمة الحذر ، واإلبتعاد عن أي 

لن باول فقد أظهر خالل جولتني يف املنطقة أنه يفتقر إىل نشاط مرهق . أما وزير الخارجية كو 

ملسة خالقة يف العمل الدبلومايس . ولعله أدار دبلوماسية الحطام كام ترى صحيفة روسية ، 

مالحظة أن سحب خطة العقوبات الذكية كان الهزمية األوىل لإلدارة ، ولباول يف الدرجة األوىل 

الفلسطينية ، التي حاول إرساءها مدير املخابرات  – . كام أن تصدع الهدنة اإلرسائيلية

املركزية جورج تينيت وبعناء شديد مرده يف الدرجة األوىل إىل فشل باول يف فتح كوة سياسية 

يف الجدار لحقن الجانب األمني بيشء من األوكسجني لتمكينه من اإلستمرار . وقيلهنا أن 

إىل اللحظة السياسية . ولذلك بدا مجرد إطفايئ  الجرنال مل يستطع العبور من اللحظة األمنية

حرائق ، وليس مهندس مبادرات بعيدة املدى ، تلتقط إسرتاحة الخناجر ، وتوظفها يف سياق 

 معامرية سياسية ، ولو عىل مستوى وضع األسس ، وتركيز األعمدة . 
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ة . واالئحة طويلة : وعاد جرناال يجر أذيال الهزمية ، مراكامً الرتاجعات القياسية يف فرتة قصري 

خروج من لجنة حقوق اإلنسان ، فشل عىل صعيد امتحان " العقوبات الذكية " عىل العراق 

شكل يف ذاته ، أم النكسات للسياسة األمريكية . واملعروف أن الجرنال األسود هو الذي روج 

ملواصلة لهذه الصيغة العقابية ، وهي أشبه بالسم يف الدم . وكان يعترب الشخص األنسب 

الحرب عىل العراق ، واملنطقة العربية بسبب تجاربه الواسعة عسكريا وسياسيا يف الثامنينات 

 والتسعينات .

 

أن ما جرى يف مجلس األمن ، يف األيام املاضية ليس مجرد انتكاسة ملرشوع قرار بل هزة 

أنان هي  تاريخية للسياسات األمريكية ، وخصوصا أن الواليات املتحدة ، يف عهد كويف

 األنسب أمرييكا منذ تأسيس األمم املتحدة .

بالطبع مل يعد هناك يف مبنى الخارجية األمريكية الهرني كيسنجر وال دين راسك أو حتى 

مادلني اولربايت أو جيمس بيكر الذي كان مرشحا ألن يعود مع طاقم بوش األب إلرساء 

يرى أن هذا الدبلومايس الساحر قد  التواصل بني اإلدارتني . لكن ذلك مل يحدث . ومثة من

يخلف ديك تشيني الذي يعذبه قلبه . وقد يضطره للخروج ، أما إىل التقاعد أو إىل اآلخرة 

 بعد أربع عمليات جراحية .

وعىل الرغم من الكالم الدعايئ ، وحرصا عىل متاسك فريق بوش فإن مرض تشيني خطر  وله 

، ومقابلة املالئكة والشياطني ، لحظة األغامء  تاريخ يف الدخول والخروج من املستشفيات

عليه . لكن خروجه من اإلدارة يف حال تفاقم وضعه الصحي ، لن يضعف الطابع املحافظ 

 لسياساتها . فحليفه هو وزير الدفاع رامسفيلد .
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ووراءه يقف عمالقا السياسية الخارجية : بوش األب وجيمس بيكر . أما كولن باول رمز  

مئي ، فهو ملتزم توجهات املكتب البيضاوي ، وال يريد أن يبادر ليك يخرس . وهو الجناح الحام

يؤثر أن تتم املبادرات عن طريق جناح الصقور ، وكام فعل يف حرب تحرير الكويت التي 

يعارضها يف أول األمر ، ثم التزم بتنفيذها . فهل هي " عقدة هارمل تتحكم فيه أم أنه فعال 

األلغام الدبلوماسية ؟ أم أنه "أسري " سطوة وزير الدفاع دونالد  عسكري ال يعرف حقول

رامسفيلد ، ومساعده بول ولفويتز وكالهام من رموز اإلدارة املحافظة ، والشوفينية ذات 

 النظرة الدونية للعامل العريب ؟ 

ال الجواب قد يكون مزيجا من كل هذه العنارص . ففي سرية حياته : " رحلتي األمريكية " ، ق

باول " قصتي هي قصة طفل أسود بال أحالم ينتمي إىل أرسة مهاجرة ذات موارد محدودة . 

نرىب يف ساوث برونكس وأصبح بطريقة ما مستشار شؤون األمن القومي لرئيس الواليات 

املتحدة ، ثم رئيسا لهيئة األركان هذه " العقدة " الزمته إضافة إىل لونه األسود يف مؤسسة 

اء . كام أن براغامتيته دفعته إىل التكيف مع الرضورات السياسية التي تتفاعل الصقور البيض

داخل اإلدارة وأن كان يف عمقه ال يريد أن يكون راقصا عىل الزجاج الصيني والرويس ، تبعا 

ملالحظة جيم هوغالتد ، الذي توقع خروجه من الخارجية بسبب سباحته عكس تيار اإلدارة 

ريغاين يف تعاملها مع قضايا الرشق األوسط والعامل . ويف حال خضوعه التي تستحرض االرث ال

للويب األبيض املحافظ فإنه يخرس شعبيته ، وترتاجع هيبته ومصداقيته . وحتى اآلن ، فإنه مل 

يخرج عىل توجهات وزير الدفاع دونالد رامسفيلد وال نائب الرئيس ديك تشيني ، وميتثل 

 الغابات " التي ياخذ بها جورج بوش اإلبن عن والده .  امتثاال جيدا لنظرية " حرائق

وتبقى نقطة الخالف األساسية بني " الطفل األسود " وإدارته متمثلة يف رفضه " مبدأ مونرو " 

 –تشيني –ويطبقه الثاليث الحديدي أي بوش  1212الذي أطلقه الرئيس جيمس مونرو عام 

 حظر والعزل أو الحصار .رامسفيلد يف شكل عقوبات دولية تأخذ صيغة ال
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ومل يغفر له الثاليث الحديدي اعرتافه أمام لجنة امليزانية يف مجلس الشيوخ بأن واشنطن 

خرست معركة العالقات العامة ضد العراق ، مالحظا أنها تتعرض لكراهية الشارع العريب 

ام العقوبايت ، بسبب معاناة الشعب العراقي . وقال : " من هنا يلزم النظر من جديد يف النظ

وكذلك يف مجمل قواعد السياسة األمريكية تجاه العراق مبا يف ذلك منطقتا الحظر يف الشامل 

 والجنوب وجهود دعم املعارضة من أجل تغيري النظام 

-كولن باول " الالعقوبايت " إذا يف مواجهة صقور اعتنقوا " مبدأ مونرو " . ووفقا لراي روبرت

ياسيني وعضو مؤسسة " كارينجي انداومنت " للسالم الدويل ، فإن كاغان أحد املحللني الس

رامسفيلد حرص عىل ملء البنتاغون بفريق من املحافظني ذي تهج يتعارض مع سياسة باول. 

واعدوا العدة ملعركة شبيهة مبا جرى من صدامات بني شولرت وواينربغر يف إدارة الرئيس 

 ريغان.

نطقة ، وتخلت عند دروها كعراب السالم بني اإلرسائيليني بوش يف الديناميات التاريخية للم

والفلسطينيني ، خالفا إلدارة كلينتون التي كانت أكرث وعيا وإدراكا ملتطلبات تجسري الهوة ، 

 وإن كانت منحازة إىل الدول العربية . 

 

ة حدث تحول نسبي يف " الالمباالة " و " الهورب إىل ا/ام " بعد ضغط أورويب بلورته قم

السويد األخرية ، وعىل الرغم من هذا التغري الطفيف ليست هناك سياسة أمريكية أبعد من 

اطفاء الحرائق تجعل املنطقة بكل تضاريسها واهوالها ورصاعاتها محورا أساسيا يف مفكرتها 

الدولية . واألدهى أنه لحظة يخرج أبو الهول عن صمته ، ينطق انحيازا إىل إرسائيل ويحمل 

 نيني تبعات الرتاجيديا الحاصلة .الفلسطي
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األمرييك فثمة خالفات كبرية ، وبروكسل التي ترتأس  –وعىل الرغم من التنسيق األورويب 

 اإلتحاد تسري يف دعوى دولية ضد شارون .

وكان الرئيس املرصي قد أطلق انذارا عندما قال أن اإلنهيار الهدنة وعودة العنف سيصيبان 

ملرصية واألردنية باألرضار فيام قال مسؤولون آخرون بصيغة هامسة أن املصالح األمريكية وا

التدعيات الراهنة تصب يف مصلحة األصوليني الذي قد يستاثرون بالساحة الفلسطينية بعد 

 عرفات.

من هنا العوات إىل تخفيف الضغوط عن الزعيم الفلسطيني ، وهي جهود تشارك فيها 

يف هذا السياق املرصود عىل الصدام بني اسرتاتيجيتني ، الرياض والقاهرة وعامن وباريس . و 

يندرج التصلب املبديئ األردين إزاء الناطق الرسمي السابق باسم " حامس " إبراهيم غوشة . 

ومل يسمح له بالدخول إىل عامن إال بعد أن تخىل عن اية صفة سياسية أو تنظيمية له يف 

ل النظام األردين أنه يقف عىل خط النار بني عدة الحركة ، وعاد مواطنا أردنيا عاديا . ويقو 

جبهات : ارسائيلية وامريكية وعراقية وفلسطينية . ولذلك فهو يف غنى عن نزول األصوليني إىل 

الشارع ، وإحراجه يف مسألة غوشه . وقد متكن من تجاوز هذا القطوع بحكمة وحنكة وحزم 

. 

األمرييك . وال شك أن غياب الرئيس حافظ  يبقى املوقف السوري الدعم لجبهة الرفض للسالم

األسد مل مينع دمشق من مامرسة دور شديد الدقة واألهمية يف آن . وال يقل مهارة عن 

اسلوبه السيايس املعروف . ويف وقت يتمسك الرئيس بشار األسد بالسالم عىل أساس 

عىل اساس رفض  مدريد ( ، تنسق بالده مع إيران –املرجعيات الدولية ) األمم املتحدة 

 مذكرة تينيت ( ، –املرجعيات الجديدة ) تقرير ميشيل 
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وهذا الوضع يتيح فرصة تحرك لحزب الله يف جنوب لبنان باتت تستدرج إىل قصف ارسائييل  

للمواقع السورية ، بعد كل هجوم يف مزارع شبعا . وهذا الدور يسبب قلقا يف العواصم 

ر ما تحاول القاهرة مثال مامرسة نفوذ عىل عرفات تسعى يف العربية الراغبة يف التهدئة. وبقد

الوقت ذاته إىل إقناع دمشق بسياسة " ضبط النفس " وحملها عىل منع عمليات الحزب 

األصويل اللبناين . لكن وجهة النظر السورية هي الرابحة حتى اآلن . فالهدنة تتطاير حطاما 

 بفعل تدخالت أصابع عديدة . 

و شارون ذاته يف سياسة القبضة الحديدية ، وتقطيع األوصال والقضم وأبرز ناسفيها ه

األستيطاين ولعبة اإلغتياالت املدمرة عند هذا املنعطف الدقيق تتداخل الخيوط والخطوط 

وتتشابك عىل أساس الصدام بني إسرتاتيجية التربيد األمريكية واسرتاتيجية التسخني األصولية 

 اإليرانية كالتايل :

ن عامن الحركة اإلسالمية من التظاهر ، وابدت الحزم حيال قوى اصولية ميكن أن منعت عام

 تنشط رسا عىل الساحة .

فشل الرئيس الحريري يف إقناع إيران باهمية التهدئة عىل الجبهة اللبنانية عىل أساس أن 

لبنان يقود اآلن حرب التمية . ورفضت إيران هذا املنطق عىل الرغم من تدخل أطراف 

 يجية فاعلة .خل
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ينتهج حزب الله سياسة " حافة الهاوية " يف عملياته العسكرية ، ويأخذ يف اإلعتبار تعزيز 

نفوذه الداخيل ، بعد ارتطامه بكرة ثلج اإلصالح األداري ، والعجز عن بلورة مواقفه املطلبية ، 

سباق النه عرف بعد اإلنزالق إىل املربع املذهبي . وهنا كسب الرئيس الحريري نقطة يف ال

كيف يطرح اعالميا الشؤون والشجون الكارثية من منظار وطني ومؤسسايت واقتصادي بعيدا 

من جاذبيات " املحسوبية " . عىل أن البعد الفلسطيني للحزب يتعزز ويرتسخ . ومل يعد 

ركز عىل دعم  1222آيار  14خافيا أنه بعد خروج آخر جندي ارسائييل من جنوب لبنان ، ويف 

نتفاضة وتثويرها إىل جانب عملياته النوعية يف مزارع شبعا املحتلة . وشكل انتصاره انهيار اإل 

عاما ونهوض حاالت بديلة  11جملة معادالت وتوازنات تحكمت يف الوضع اللبناين طيلة 

 ميكن حرصها يف خمس هي : 

حساب سقوط منطق توازن القوى املادي كأساس لحسم الرصاعات ملصلحة األقوى ، عىل 

 األضعف والتاكيد عىل امكانية استيحاء النموذج الفيتنامي يف زمان ومكان آخرين.

سقوط منطق كون التسوية السياسية هي األسلوب الوحيد لحل الرصاعات بني القوى 

املعتدية والقوى املعتدى عليها خصوصا ان الالتكافؤ يف القوى يجعل السالم نوعا من 

 اإلستسالم .

انية والجهادية وتوظيفها من شأنه أن يعوض الخلل يف ميزان القوى املادية ، دمج القيم اإلمي

 ايا كانت مساحته . واألمثلة التاريخية عديدة وأخرها جنوب لبنان .

املقاومة الشعبية الواضحة الهدف " مواجهة العدون غريه " واملسنودة من شعبها وبيئتها 

 وتجاوز الهوة يف التذخري والتسليح .املحلية كفيلة بتحقيق اإلنتصار عىل العدو 
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ميكن الدعم اإلقليمي أن يؤدي دورا إيجابيا رشيطة وضوح الهدف وثبات اإلسرتاتيجية . 

ولعل العم االيراين والسوري لحزب الله معطوفا عىل احتضان الدولة اللبنانية يجسد منوذجا 

ة إىل استنطاق معانيه واستكشاف استثنائيا ، سارعت املخابرات األمريكية والروسية واألوروبي

ارساره . وكان متوقعا يف ظل اعجاز اإلنجاز أال تقف تداعيات هذه املعادالت وما تنطوي عليه 

من دروس وقيم عىل حدود لبنان وبدت قابلة إعادة اإلنتاج مرة أخرى يف مواقع مختلفة ، 

. وال يخفى أن املقصود كان وخصوصا تلك التي تتشابه يف ظروفها العامة مع الحالة اللبنانية 

فلسطني املحتلة ، حيث أن الفصائل اإلسالمية تخلت عن وهم القوة التي ال تقهر والضعف 

 الذايت الذي ال ميكن تعويضه يف دعوى واضحة وافدة اليها من " حزب الله " .
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 ونرشت مجلة الحوادث ماييل :

 

ث " : نؤيد السالم العادل والشامل يف الرئيس السلوفايك شوسرت يف حديث خاص لـ " الحواد

 الرشق األوسط وفق مرجعية مدريد ومقررات األمم املتحدة .

 سوريا ولبنان بوابتنا إىل األسواق العربية الحرة وزياريت لهام كانت ناجحة جدا .

 أسواقنا مفتوحة للبرتول والغاز العربيني .

مد عىل العامل وهذا يشمل العراق .. ال نؤيد أشكال الحصار السيايس واإلقتصادي طويل األ 

 ليبيا ..وإيران .

اإلرسائييل  –" مرجعية مدريد هي األساس الذي يجب عىل جميع أطراف الرصاع العريب 

االلتزام بها .. وعىل الشعبني اإلرسائييل والفلسطيني تعلم العيش جنبا إىل جنب إذ أن ذلك 

مواكبة للعمل املشرتك وتفعيل دورها يف قدرهام .. وعىل سلوفاكيا اللحاق مبا فقدته من 

العملية اإلقتصادية وتجديد عالقاتها بالدول العربية .. وان سورية ولبنان بوابتنا إىل الدول 

العربية كام أن الحصار عىل العراق اخذ يفقد مربراته واطالة امد هذا الحصار تؤدي اىل نتائج 

 عكسية " .

س السلوفايك رودولف شوسرت يف حواره مع " هذه هي األسس التي انطلق منها الرئي

الحوادث " التي دخلت القرص الجمهوري السلوايك يف براتيسالفا وخرجت لتنقل لقرائها ما دار 

 يف هذا الحوار:
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" الحوادث " : يالحظ يف الفرتة األخرية قيامكم بزيارات مكثفة لعدد من الدول األوروبية 

 . ما هي أهداف ونتائج تلك الزيارات ؟ وامريكا الالتينية و الدول العربية 

إىل دولتني .. بدأنا  1661الرئيس رودولف شوسرت : بعد أن تم انفصال تشيكوسلوفاكيا عام 

يف الجمهورية السلوفاكية نبذل قصارى جهدنا لالنفالت اىل السوق الحر والعمل عىل استعادة 

ول العربية . ونحن نبني دولتنا عالقاتنا مع جميع الدول دون استثناء وبشكل خاص مع الد

عىل أسس اسرتاتيجية قوية ومبا أننا يف الطرق اىل اىل الدخول ضمن االرسة االوروبية نجد انه 

ال بد أن نقوم برتتيب االوراق جيدا يف عالقاتنا مع دول العامل لنواكب االلفية الثالثة .. ولهذا 

اتفاقات جديدة .. ولهذا أيضا نقوم كان ال بد من إجراء اتصاالت جديدة تبنى أيضا ضمن 

باستعادة جميع عالقاتنا املمتازة مع الدول العربية وان نتائج هذه الزيارات جميعها ستظهر 

 من خالل تفعيل العمل املشرتك وباقرب فرصة ممكنة 

" الحوادث " : نعرف أن العالقات العربية يف عهد الدولة التشيكوسلوفاكية كانت عالقات 

قوية جدا يف كافة املجاالت ، كيف هي هذه العالقة اآلن بينكم وبني الدول مميزة بل و 

 العربية ؟
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الرئيس شوسرت : بعد قيام الدولة السلوفاكية كنا نقوم يف تخطيطنا وتركيزنا عىل بناء بيتنا من 

الداخل بشكل يضمن لنا اإلستمرار والتطور وتلك يف العرص الحايل مسالة صعبة تحتاج إىل 

لك الننا عىل امتداد التاريخ كانت تشيكوسلوفاكيا الدولة االكرث تفهام وتطورا الوقت ذ

ودميقراطية يف زمن االشرتاكية واملعاهدات بني دول االتحاد السوفيايت السابق .. وبعد سقوط 

هذا االتحاد أخذت كل من دول الكتلة االشرتاكية تقوم بتحرير نفسها من ذلك النظام ، كام 

ل لتطوير بالدنا واالنطالق إىل أساليب التجارة الحرة لبناء اقتصادنا . واليوم أخذنا نحن نعم

وبعد مرور أكرث من عرش سنوات عىل قيام دولتنا وتثبيت قدرتها وكفايتها االقتصادية 

 والسياسة يف العامل وقرب انضاممنا إىل دل االتحاد االورويب ، 
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لدول العريب .. وأصبح أمامنا هدف واحد وهو وجدنا اننا ابتعدنا كثريا عن عالقاتنا مع ا

الترسيع يف عودة تلك العالقات القوية إىل سابق عهدها ، فالعامل العريب عامل ذو أهمية بالغة 

وتربطنا به صداقات قوية جدا ومبنية عىل أسس ثابته . ولهذا طرقنا زمام املبادرة يف بناء 

قات إىل سابق عهدها بل أقوى بكثري مام اسرتاتيجيتنا الجديدة عىل أسس إعادة تلك العال 

 كانت من قبل ، واالمر نفسه ينعطف عىل جميع دول العامل التي تربطنا بها عالقات مشرتكة 

" الحوادث " : منذ أشهر قليلة قمتم عىل رأس وفد رسمي بزيارة خاصة اىل القطر العريب 

رة وما هو انطباعكم يف ضوء السوري ولبنان . ما هي النتائج التي متخضت عنها هذه الزيا

 لقاءكم بالرئيس السوري د. بشار االسد والرئيس اللبناين إميل لحود ؟

رودولف شوسرت : ان الجمهورية السلوفاكية تعطي أهمية كبرية لكل من سورية ولبنان 

وعالقاتنا مع هاتني الدولتني عالقات تقليدية ، عدا عن كون هاتني الدولتني لهام أهمية 

الرشق االنسط . لقد كنا مع سورية مرتبطني باتفاقات عىل كافة املستويات مبا  قصوى يف

يحقق الرغبة املشرتكة للشعبني السوري والتشيكوسلوفايك . ومن خالل نظرتنا للعمل 

املستقبيل املشرتك وجدنا انه ال بد من املبادرة يف تجديد هذه العالقة التقليدية وفتحها ضمن 

واتفاقات جديدة . الننا نؤمن بان سورية ولبنان يف هذه البقعة من أسلوب العمل الجديد 

 العامل تعتربان اىل االسواق الحرة يف العامل العريب .

زيارتنا اىل سورية  اعتمدت دراسة فتح اسواق جديدة يف النطاق االقتصادي والتجاري 

ات املستقبلية واتفقنا والتقينا الرئيس السوري بشار االسد ووجدنا تفهام كامال ملحور العالق

عىل تبادل الزيارات عىل مستوى رجال االعامل لفتح ابواب جديدة يف املجال االقتصادي 

 والتجاري واالستثامري .

  



197 

 

 

ويف لبنان التقينا رئيس الحكومة رفيق الحريري ورجال االعامل اللبنانيني بعد ان كان لقاننا 

تفاق ان يبدأ عملنا املحوري املشرتك اوال عرب مع الرئيس لحود مثمرا للغاية . وكذلك تم اال 

رجال االعامل وتنمية املشاريع التجارية واالقتصادية ، والقيام بدراسة شاملة لتنمية املجال 

االقتصادي وتفعيله بيننا وبني سورية ولبنان ، وكانت هناك لقاءات مشرتكة بني وفدنا ووفد 

قد كانت زياريت لهذين البلدين ولقايئ من رجال االعامل يف كل من سورية ولبنان . و 

بالرئيسني االسد ولحود ، وايضا برئيس الحكومة الحريري ناجحة جدا حيث تبادلنا وجهات 

النظر ، ونحن يف صدد توقيع اتفاقات مشرتكة جديدة كام اتفقنا عىل تبادل الزيارات بشكل 

وأنا ستنفتح أيضا عىل املجال دوري وان ال تبقى عالقاتنا محصورة عىل التمثيل الدبلومايس ، 

الثقايف وتبادل البعثات الجامعية للطلبة . وقد وجهت الدعوة الشخصية لكل من الرئيسني 

السوري واللبناين لزيارة بالدنا وستتم هاتان الزيارتان باقرب فرصة . كام وجهت دعوة مامثلة 

تي من املمكن تنفيذها معا لجال االعامل اللبنانيني ولسوريني لدراسة املشاريع املشرتكة ال

وساقوم شخصيا مبناقشتها معهم عند زيارتهم لبالدنا . وسوف اوىل ذلك عناية قصوى الهمية 

 الدور االقتصادي يف عالقات الدول يف عرص العوملة .

" الحوادث " : الرشق االوسط مشتعل بااللغام .. ما هو تعليقكم عىل عدم التزام ارسائيل 

مع السلطة الفلسطينية وما هو رايكم باستعامل ارسائيل االسلحة الثقيلة  باالتفاقات املوقعة

 والحديثة يواسطة الدبابات والطائرات امام الشعب الفلسطيني االعزل وإنتفاضته املستمرة ؟
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الرئيس شوسرت : الجمهورية السلوفاكية تتابع باهتامم بالغ تطور مسرية الحل السلمي 

ا قضية السالم يف الرشق االوسط . ونحن نؤمن ان السالم يفتح واالحداث التي وصلت اليه

 الطريق امام الفرقاء املعنيني يف مسالة الرشق االوسط اىل تطور املنطقة يف كل املجاالت .

ونحن نعرف ان مسالة السالم يف الرشق االوسط يشارك فيها اكرث من طرف باالضافة إىل 

والدول العربية إضافة إىل أمريكا ، كونها راعية  أطراف النزاع املبارش وهم الفلسطينيون

لعملية السالم وايضا دول االتحاد االورويب . وجميع هؤالء يهمهم أن تصل املنطقة اىل سالم 

 عادل الن انعدام السالم يف املنطقة يهدد السالم العاملي .

بحلها ولهذا تاريخيا أزمة الرشق االوسط ازمة معقدة جدا وال ميكن لطرف واحد أن يقوم 

فهي مسالة حساسة للغاية اذ يجب االخذ بعني االعتبار متطلبات كافة االطراف وذلك 

للوصول اىل الحل العادل والشامل والدائم الذي سيساعد عىل االستقرار العاملي .. وان 

اشتعال الحرب يف املنطقة ميتد بها اىل ابعاد عاملية ولهذا نحن نقول : أن حل هذه املشكلة 

االرض مقابل السالم ومبا ينسجم مع قرارات –أن يبني عىل أساس مرجعية مدريد  يجب

اضافة اىل  415و  222و  141مجلس االمن والرشعية الدولية . ومقررات االمم املتحدة 

تطبيق االتفاقات الكاملة املوقعة بني السلطة الفلسطينية وارسائيل التزاما كامال . واننا نرفض 

العسكري جملة وتفصيال ونحن عىل قناعة بان اعادة الثقة بني ارسائيل اللجوء اىل الحل 

والفلسطينيني تتطلب من الفلسطينيني وقف العنف واالرهاب ومن االرسائيليني اللجوء اىل 

اعادة الهدوء يف املنطقة وإنهاء الحصار عىل الشعب الفلسطيني كام اننا ايضا نؤيد وثيقة " 

 ميتشل " 
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طرفني الفلسطيني واالرسائييل لبنود هذه الوثيقة بشكل دقيق الننا نجد يف ورضورة تنفيذ ال

الوقت الراهن ان هذه الوثيقة هي افضل الطرق لوقف نزيف الدماء .. والجلوس عىل طاولة 

املفاوضات لترسيع الوصول اىل االتفاق الكامل بني السلطة الفلسطينية وارسائيل . ويف الوقت 

عىل طاولة املفاوضات مائة مرة افضل من سقوط االبرياء املدنيني نفسه اننا نرى الجلوس 

ونقول : اننا يف حدود امكاناتنا عىل استعداد للمساعدة لفتح الطريق امام الحل العادل 

والشامل يف هذه املنطقة من العامل ، فنحن العنف وال نؤيده من أي جهة كانت باي شكل 

 كان .

 

عنف واالرهاب الفلسطيني ان االنتفاضة الفلسطينية حق " الحوادث " : ذكرتم عن وقف ال

رشعي ملقاومة االحتالل االرسائييل وهذه املقاومة ال تدخل يف نطاق العمل االرهايب واالمثلة 

 يف العامل امامنا كثرية ؟

الرئيس شوسرت : بكل رصاحة نقول : من علينا ان نكون يف موقع القايض يف هذه النقطة 

نا ببؤرة النزاع ، وال نعرف من يستفز من ؟ ومن يبدأ قبل من ؟ لكننا عىل بواقع عدم احتكاك

ثقة بان هناك اناس مدنيني واطفاال وصغارا ابرياء يسقطون شهداء يوميا عىل حلبة الرصاع 

.ملاذا ؟ كام ان عىل الشعبني الفلسطيني واالرسائييل القبول بفكرة التعايش السلمي فيام 

 م عادل وشامل . بينهام والوصول اىل سال 
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" الحوادث ": امريكا هي التي تقود عملية السالم يف الرشق االوسط . ولكنها ال تعكس هذه 

القيادة بعدالة يف الضغط عىل ارسائيل النهاء االحتالل االرسائييل لالرايض الفلسطينية ومن 

من ؟ وماذا الجوالن السوري ومزارع شبعا يف لبنان وفق قرارات االمم املتحدة ومجلس اال 

 بشان العراق وليبيا وايران ؟ 

الرئيس شوسرت : أوالً أننا نؤيد جميع الجهود الدبلوماسية الدولية ونقدر كل مبادرة تعمل 

 –عىل االيقاف الفوري للصدام القائم يف الرشق األوسط وقبل كل يشء الرصاع الفلسطيني 

 ااإلرسائييل.

أن تقوم عليها حلول السالم بني أطراف النزاع . وأن مرجعية مدريد هي املبادىء التي يجب 

طبقا ملقررات األمم  1637وانسحاب إرسائيل من األرايض املحتلة إىل خط الرابع من حزيران 

 املتحدة ومجلس األمن والرشعية الدولية .

فيام يتعلق برفع الحصار عن العراق نقول : الجمهورية السلوفاكية تنظر إىل العراق كواحدة 

دول املهمة يف الرشق األوسط وتطوير عالقاتنا معها مرشوط بشكل كامل بقرارات األمم من ال

املتحدة وتوصيات مجلس األمن واملنظامت الدولية ذات الصلة . وأن الواقع للعالقات 

املتعلقة  623اإلقتصادية والتجارية يف املرحلة الراهنة تحدده توصيات األمم املتحدة رقم 

 . 1663ابل الغذاء والدواء واملوقعة عام بإتفاقية النفط مق

وأننا عىل قناعة بأن الحصار مل يعد يحقق األهداف املرجوة منه واستمراره ألمد أطول يأيت 

بنتائج عكسية .. ونأمل من كافة األطراف املعنية إتخاذ خطوات إيجابية إلعادة تطبيع 

ية الدولية وإنهاء الحصار ، كام يف العالقات بني العراق واملجتمع الدويل ليعود العراق للرشع

قناعتنا أن امتداد الحصار إىل فرتة طويلة ليس مجدياً ، ليس فقط بالنسبة للعراق وإمنا 

 ينسحب عىل دول العامل .
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وفيام يتعلق بليبيا نقول : أن تطور العالقات مع ليبيا ومن ضمنها العالقات األقتصادية 

لسلوفاكيا ويدخل يف إطار تفعيل العالقات السلوفاكية والتجارية ذو أهمية كبرية بالنسبة 

حزيران من هذا العام وسعنا عالقاتنا الدبلوماسية مع  3وتطويرها مع الدول العربية ويوم 

ليبيا وأصبحت العالقة عىل مستوى السفراء وهذا يدل عن اإلرتياح السلوفايك للتطور البناء 

بعد  1666سيايس إىل املستوى القضايئ عام يف حادث لوكريب الذي انتقل من املستوى ال

تسليم املواطنني الليبيني املشتبه بهام يف حادث طائرة الباناما ويف إطار تطور العالقات إىل 

 األمام فيام بيننا .

أن سلوفاكيا تجد أن ليبيا التي امتثلت للقرارات الدولية ونفذت وعودها بتسليم املشتبه  

ني عىل االمم املتحدة أن تبدأ بالرشوط التي تقتيض عودة ليبيا بهام لهذا الحادث واصبح يتع

 إىل الحظرية الدولية وأننا نؤيد رفع الحصار متاما .

وفيام يتعلق بالحصار عىل إيران نقول : أن سلوفاكيا تراقب بكل دقة التغيريات الدميقراطية 

ه التغيريات يف ضوء يف السياسة الداخلية للجمهورية االسالمية االيرانية وقد توضحت هذ

النتائج التي انتهت اليها االنتخابات الرئاسية االخرية . والتي تشري اىل انفتاح ايران عىل النظام 

الدميقراطي الحر . ونحن عىل ثقة تامة بان هذا االنفتاح التدريجي عىل العامل لهذه الدولة 

جه الرئيس اإليراين خامتي املهمة وحتى يف االطار السيايس للحوار بني الحضارات الذي ينه

سيكون له وقعه االيجايب يف رفع الحصار االقتصادي عىل هذه الدولة املهمة يف الرشق األوسط 

. 
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" الحوادث " : عودة إىل سلوفاكيا هل ترغبون أن يدخل اإلستثامر العريب إىل سلوكافيا وما 

 ستثامر لديكم ؟هي املميزات التي تقدمونها للمستثمر العريب وماهي مجاالت اال

الرئيس شوسرت : ان االسرتاتيجية الثابته والقامئة يف سلوفاكيا االن يف إطار استقطاب رأس املال 

االجنبي وفتح االبواب أمام املستثمر االجنبي وانطالقا من هذه االسرتاتيجية ومبا أن الدول 

كانت مبارديت يف زيارة  العربية هي من الرشكاء التجاريني واملعروفني يف سلوفاكيا لهذا ايضا

كل من سورية ولبنان والتي ستتبعها زيارات مامثلة اىل الدول العربية وهذا بالنسبة لنا ذو 

أهمية كبرية لفتح املجال أما املستثمر وغريه وامامنا قبل الدخول اىل ارسة االتحاد االورويب أن 

األوىل يف تفعيل عالقاتنا مع نوسع دائرة االستثامر لدينا . ومن الطبيعي ان نبدأ بالدرجة 

املستثمر العريب الذي يعرف أسواقنا متاما وال يقترص فتح أبواب اإلستثامر أمام القطاع 

الخاص وإمنا أيضا أمام القطاع العام . فنحن لدينا الرغبة يف متتني عالقاتنا التجارية مع 

من سورية ولبنان ليتم أصدقائنا القدامى .. ولهذا ايضا ننتظر قدوم رجال االعامل يف كل 

االتصال املبارش واالطالع عىل رغباتهم الحقيقية يف مجال االستثامر . وال نكتم رسا إذا قلنا بأن 

سلوفاكيا لديها االهتامم والرغبة يف الحصول أسواق جديدة السترياد النفط والغاز من الدول 

ثمرها يف الدول العربية . وهذا العربية كام ان لدينا قدرات هائلة يف هذا املجال ميكن ان نست

األمر ينفتح أيضا عىل اإلستثامر املشرتك يف املجال الزراعي وتجاربنا املشرتكة يف الدولة 

التشيكوسلوفاكية السابقة تدفعنا إىل إزدهار وتطوير التحوالت اإلقتصادية التي تهدف 

 أعاملنا املشرتكة . 

  



213 

 

 ايت يف رأس برنامج زيارتكم املقبلة اليها؟" الحوادث " : ما هي الدول العربية التي ي

الرئيس شوسرت : خالل فرتة قريبة جدا سوف أقوم بزيارة إىل كل من مرص العربية ولقاء 

الرئيس محمد حسني مبارك ورجال األعامل فيها .. وكذلك سأقوم بزيارة مامثلة اىل رجال 

اء امللك عبدالله الثاين مع وفد األعامل فيها .. وكذلك سأقوم بزيارة مامثلة اىل األردن ولق

 يضم رجال األعامل أيضا

 " الحوادث " : سؤال أخري . كيف تقضون أوقات فراغكم وما هي الهوايات املحببة اليكم ؟

الرئيس شوسرت : عندي الكثري من الهوايات ولكن الوقت ال يسمح يل بالقيام بها جميعها ، 

لخاصة بالجواسيس واعشق التصوير واالفالم . لدي اهتاممات أدبية والروايات البوليسية ا

وقد متت بانتاج بعض االفالم للتلفزيون السلوفايك وانشأت متحفا تاريخيا آلالت التصوير كام 

 لدي ميول رياضية ايضا .

 مصطفى الصابوين  –براتيسالف 

 " قنصل سوريا الفخري لدى سلوفاكيا " 
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 يف زاوية امللف السيايس 1221/  11/  12 – 17يف  1122ونرشت مجلة املجلة يف العدد 

 بـعـنـوان دولـة شـيـعـيـة

ويؤكد كتاب " أزمة الشيعة يف العراق " الصادر عن مؤسسة اإلمام الخويئ ، أن نسبة الشيعة 

يف املائة وان شيعة العراق يتعرضون " بشكل خاص من بني فئات الشعب  32يف العراق هي 

، تسعى اىل اجتثاث جذورهم ومتزيق ارسهم وتفريق العراقي إىل حملة اضطهاد منظم 

شملهم " . وال يغفل الكتاب ان النظام الحكم الحايل " مل مييز يف اضطهاده للشعب العراقي ، 

فقد تعرضوا جميعا عىل اىل الظلم وتوزيع املوت دميقراطيا ، فلم مييز بني الشيعي والسني ، 

. لكن هذا سيدفع هذا الشعور الشيعة للعمل عىل والعريب والكردي ، والرتكامين واالشوري " 

 السيطرة عىل الحكم يف العراق ؟

الكاتب والباحث اإلسالمي الشيعي محمد عبد الجبار يعرتف بهذه الحقيقة ويقول ان 

الشيعة العراقيني عىل أعتاب مرحلة امتالك الدولة العراقية . وعام إذا كان النظام القادم يف 

يا ، إذا كان هناك تغيري للنظام يقول لـ " املجلة " : إذا نتكلم عن العراق سيكون إسالم

املستقبل القريب املنظور ، اعتقد أن الظروف الراهنة عىل املستويات املحلية واإلقليمية 

والدولية ليست مالمئة وناضجة لقيام حكم إسالمي يف العراق . ويف كل الحاالت وحتى لو 

يجب أن يكون قرار اختيار الحكم االسالمي بيد الشعب كانت الظروف والعوامل ناضجة ف

العراقي نفسه ، عرب عملية استفتاء حر ومبارش ورسي يقرر فيها الشعب العراقي نوعية 

 النظام الذي يقرر أن يعيش يف ظله 
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. ونحن كحركة الكوادر اإلسالمية ال نطرح حاليا مسألة قيام حكم إسالمي يف العراق ، كام مل 

جلس األعىل للثورة اإلسالمية أو حزب الدعوة اإلسالمي أو أي حزب أو حركة يطرح ذلك امل

إسالمية أخرى ، مل نطرح شعار قيام حكم إسالمي يف العراق ، هذا الشعار سحب من التداول 

 منذ أواسط الثامنينات

  1221/  11/ 6-2"  1123ومن مجلة املجلة العدد " 

ات الخارجية للرشق األوسط " الواليات املتحدة مقال ريتشارد مرييف كبري زمالء العالق

 األمريكية".

 بـعـنـوان األمـيـركـيـون يـهـتـمـون بتـكالـيـف الـحرب ضد الـعـراق

إعرتت الدهشة والحرية كثريين من األمريكيني إزاء حدة املناقشات املطولة يف مجلس األمن 

يتعلق بأسلحة التدمري الشامل التي الدويل حول صياغة قرار جديد بشأن كيفية مواجهة يف ما 

ميتلكها . فقد دأبت واشنطن منذ وقت طويل عىل رسم صورة شيطانية لشخص صدام حسني 

وتأكيد األخطار التي يشكلها نظامه عىل املنطقة والعامل . إىل حد جعل من الصعب عىل 

رجة أو بأي قدر معظم األمريكيني أن يقبلوا بأن الغري ال يشاطرونهم مشاعر القلق بنفس الد

 مشابه .
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وقد حذر بوش من أن الخطر عىل الواليات املتحدة واضح ووشيك وأنه ليس مستعدا 

لإلنتظار إىل أجل غري مسمى يك يحصل عىل تفويض من املجلس لرضب العراق إذا مل يخول 

املفتشني الدوليني حق تفتيش أي موقع يختارونه متى قرروا التحرك . والجدل الدائم يف 

لس األمن كان شاقاً ومتعرثا يجري خلف األبواب املغلقة ، ولكن رسبت منه تفاصيل وفرية مج

إىل الصحافة . وحتى اآلن عارضت كل من فرنسا وروسيا وضع أي صيغة لقرار جديد متنح 

الحق يف شن هجوم عىل العراق تلقائيا أو حتى توحي بذلك ضمنا من دون مناقشة املوضوع 

 ام أبدت بغداد من عدم التعاون .يف املجلس مجدداً مه

وهذا املوقف املتأزم أثار يف الواليات املتحدة مناقشة عامة رصينة حول تكاليف الحرب ضد 

العراق ، وهي مناقشة قامت عىل أساس األسئلة التي طرحها الكونغرس عىل اإلدارة األمريكية 

ه ال داعي إلستصدار تفويض يف الصيف املايض . وقد أرص الرئيس بوش عىل موقفه القائل أن

جديد من مجلس األمن لغزو العراق طاملا أن بغداد قرصت يف تنفيذ قرارات املجلس 

املتعددة خالل األثنتي عرشة سنة املاضية . ووافق عىل السعي إىل إستصدار قرار جديد ، 

يني أن لكنه أكد تصميمه عىل الترصف سواء مبوافقة املجلس أو بدونها . ويرى معظم األمريك

قبوله بإنتظار قرار من مجلس األمن إمنا يؤكد تصميمه عىل مواجهة العراق عسكريا إذا 

 اقتضت الرضورة وليس محاولة للتخيل عن موقفه املتصلب .
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والنقاش حول تكاليف الحرب يؤدي إىل اإلعرتاف بأنها سوف تكون أعىل بدون مساندة 

البدء بحرب من دون موافقة دولية واسعة  مجلس األمن . ومثة أيضا حجة دامغة مفادها أن

رمبا يعترب سابقة يستشهد بها يف ما بعد كذريعة لشن حروب وقائية أخرى ال ترغب فيها 

 واشنطن بأي حال خصوم مثل الهند وباكستان أو الصني وتايوان .

ة وعالوة عىل الكلفة املادية الفعلية للحرب يف حد ذاتها ميكن أن تضاف أيضا تكاليف زياد

طويلة األمد يف أسعار النفط . وكثريا ما كانت املخاوف من الحرب يف املايض تؤدي إىل مثل 

أن يعتمد  1661هذه الزيادات . لكنها تعود إىل الهبوط رسيعا . وقد إستطاع العامل يف سنة 

عىل كل البلدان املنتجة التي متلك فائضا من الطاقة ، خصوصا السعودية لضخ تلك الكميات ، 

التايل املساعدة عىل إستقرار أسعار النفط وتخفيضها . أما يف هذه املرة فإن الدول العربية وب

املنتجة رمبا ال تكون مستعدة للتعاون بنفس القدر ، حتى لصالح اإلقتصاد العاملي وليس 

مجرد السوق األمريكية.  فرمبا يقرر السعوديون وغريهم من املنتجني العرب أن يلزموا حدود 

إلنتاج املتاحة لهم حالياً يف إطار منظمة البلدان املصدرة للنفط " أوبك " . فهم ال حصص ا

يستطيعون زيارة تأجيج الغضب الشعبي عىل " هذه الهجمة األمريكية التي ال مربر لها ضد 

دولة عربية شقيقة " . ويعتقد كثريون من العرب أن نظام صدام حسني ، رغم أنه مكروه 

 يشكل تهديدا لهم .وقد تعزز هذا التصور طبعا عىل مدى األثنتي عرشة عىل نطاق واسع ، ال

سنة ماضية بفعل العقوبات التي فرضتها األمم املتحدة عىل العراق وطلعات السالح الجوي 

 األمرييك يف املناطق الشاملية والجنوبية .

  



213 

 

د إىل جانب وأخريا فإنهم يتهمون اإلدارة األمريكية معربني عن غضبهم إلنحيازها الشدي 

 الفلسطينية . –إرسائيل وإهامل املفاوضات اإلرسائيلية 

وال يدرك الجمهور األمرييك أن مهاجمة العراق بدون تخويل منن األمم املتحدة ميكن أن تحد 

كثريا من قدرة األنظمة العربية املعتدلة عىل اإلستمرار يف التعاون مع الواليات املتحدة ضد 

مستويات التعاون املتبادل حاليا عىل الصعيد العسكري . ولعله " أي اإلرهاب واملحافظة عىل 

الجمهور األمرييك " ال يعي أيضا أن إشرتاك إرسائيل يف الحرب ، خالفا لرغبات واشنطن ، سيعد 

 مبثابة تحقيق السوا كوابيس العامل العريب .

مؤداها أن واشنطن و  1637ولنتذكر أن " األكذوبة الكبرية " التي أشيعت يف القاهرة سنة 

كانت تحارب جنبا إىل جنب مع إرسائيل يف حرب األيام الستة ، أدت إىل وقوع مظاهرات 

 وأعامل شغب ودفعت بأثثنتي عرشة دولة عربية إىل قطع العالقات الديبلوماسية فورا .

ة وهناك بعض اإلدراك للحقيقة املتمثلة يف أن أغىل األمثان وأخطر التطورات بالنسبة للمنطق

رمبا تفكك العراق إىل دولتني أو ثالث كنيتجة للحرب . وهذا ميكن أن يدفع إىل إعالن 

إستقالل كردي يؤدي بدوره إىل غزو تريك لحامية السكان الرتكامن يف شامل العراق " ناهيك 

من تصميم أنقرة عىل الحيلولة دون إقتداء أكراد تركيا باألكراد العراقيني " . وهذا قد يحفز 

تخاذ خطوة عسكرية أو تقديم موجة من الدعم اإليراين امللموس إلنشاء حكومة شيعية عىل إ 

يف جنوب العراق . وال أحد ينبغي أن يفرتض أن أيا من النتائج ستكون مفيدة للمصالح 

 للمصالح األمريكية أو العراقية أو لإلستقرار األقليمي .
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 ونرشت مجلة املجلة يف العدد نفسه

يم لـ" املجلة " : مل ولن نتعاون مع أمريكا ونرفض تنصيب حكومة من محمد باقر الحك

 الخارج.

 طالب األحمد –طهران 

أكد رئيس املجلس األعىل للثورة اإلسالمية يف العراق محمد باقر الحكيم أنه يشاطر املراجع 

الحوار  الدينية التي تحرم التعاون مع الواليات املتحدة يف حربها ضد العراق . ورأى فرقا بني

والتعاون . اكد رفض قيام حكومة مدعومة بقوى أجنبية . وقال يف حوار خاص مع " املجلة " 

ان قوات بدر التابعة للمجلس األعىل لن تشارك يف القتال إىل جانب األمريكيني . وهنا نص 

 الحوار : 

مت التهديدات األمريكية متواصلة بشن الحرب ضد العراق ، ماذا سيكون موقفكم لو قا

 القوات األمريكية بغزو األرايض العراقية ؟

نحن نرفض بصورة مطلقة الغزو وأي عمل عسكري يستهدف مقدرات شعبنا وبنيته التحتية 

وال نعتقد اصال بجدوى الحل العسكري لألزمة القامئة وال بتغيري النظام من الخارج وقد قلنا 

داف دخولنا يف حوار مع الواليات ذلك بكل وضوح لألمريكيني يف إجتامع واشنطن . وأحد أه

 املتحدة كان إيصال وجهة نظرنا الرافضة للقيام باي عمل عسكري يترضر منه شعبنا .

 لو حدث الغزو األمرييك هل ستقاومونه ؟
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إن كانت لدينا القدرة عىل املقاومة سنقاوم أي غزو أجنبي . طبعا نحن ال منتلك مدافع 

بابات ، وموقفنا هو ذاته موقف الدول العربية الرافضة مقاومة للطائرات وال صواريخ وال د

للغزو العسكري، يعني عندما نرفض ، نرفض يف حدود إمكاناتنا وقدراتنا كام نرفض اآلن 

 وجود النظام .

 املشاركة العسكرية

هل طلب األمريكييون منكم مشاركة قوات بدر يف عمليات ضد النظام يف حال اندالع الحرب  

 ؟

وا منا ذلك ، وهم يعرفون وهم يعرفون جيدا موقفنا الرافض للحرب ، وقواتنا مل يطلب -

منبثقة من الشعب العراقي وتدافع عن مصالحه وال ميكن مطلقا أن تدعم أي جهة خارجية 

 وال ان تكون أداة بيد اآلخرين .

 ما هو تصوركم للسيناريو الذي تعده الواليات املتحدة ملرحلة ما بعد الحرب ؟

 اعرف بوجه الدقة مخططات وأهداف األمريكيني ، واشعر بقلق كبري إزاء هذا االمر أنا ال

كبقية أبناء الشعب العراقي . وان شعبنا يقع اآلن بني نارين ، فمن جهة هناك استبداد 

النظام وقمعه الوحيش وما يحرض له من استعدادات إلبادة كل قوى شعبية تهم باالنتفاضة 

نالك التهديدات األمريكية املتواصلة بشن الحرب التي سيدفع مثنها ضده ، ومن جهة اخرى ه

شعبنا العراقي . فأمريكا تسعى لتحقيق أهداف خاصة بها من دون االكرتاث مبا سيلحق 

بشعبنا العراقي من مآس وأذى .  ومن هنا نحن ابلغنا األمريكيني بكل وضوح معارضتنا 

 لشعب العراقي .لخيار الحرب وأي إجراء عسكري يترضر منه ا

 هل تفاوضتم مع األمريكيني يف واشنطن حول الحرب القادمة ومستقبل ؟
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لألسف ، الكثري مام تنقله وسائل اإلعالم ال يتسم بالدقة وال يعرب عن مسؤولية العمل 

الصحايف . لقد اعلنا مرارا ان وفد املعارضة مل يتفاوض يف واشنطن مع األمريكيني ، وكل ما 

ل وجهات النظر بني الطرفني . وقد اكدنا يف الحوار الذي جرى مع املسؤولون جرى هو تباد 

 األمريكيني معارضتنا لخيار الحرب ورضورة تجنيب الشعب العراقي ويالت حرب جديدة .

 التحريم والفتوى 

أصدر عدد من مراجع الشيعة مؤخرا فتاوى تحرم التعاون مع الواليات املتحدة يف حربها 

 لعراق ، فهل سيؤثر ذلك عىل تعاملكم معها ؟  املرتقبة ضد ا

ينبغي التوضيح أوال اننا مل ولن نتعاون مع الواليات املتحدة ومشاركتنا مؤخرا يف وفد 

املعارضة السدايس الذي توجه إىل واشنطن تدخل يف إطار سياستنا الرامية للتحاور مع كل  

والدويل لقضية شعبنا العراقي ، وتبني  األطراف املعنية باللف العراقي ولتحشد العم األقليمي

حقيقة ما يتعرض له من قمع وحيش ال نظري له يف التاريخ مبا يتطلب من جميع قوى 

املجتمع الدويل العمل عىل حامية الشعب العراقي من هذا القمع ومتكينه من تقرير مصريه 

ف إنتهاكات حقوق بنفسه سيام أن هنالك قرارات دولية أصدرها مجلس األمن تدعو إىل إيقا

. وال يخفى أن هنالك فرقا كبريا بني التحاور والتعاون .  322اإلنسان يف العراق ومنها القرار

ونحن نعتقد بحرمة التعاون مع الواليات املتحدة وال نختلف مع مراجع الدين الذين اصدروا 

 فتاوى التحريم .
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 الحوار والدعم 

اقية عارضت خطوتكم بالدخول يف حوار مع األمريكيني هنالك قوى يف املعارضة االسالمية العر 

 ورأت فيها شكال من أشكال الدعم للموقف األمرييك ؟

نحن وبقية فصائل املعارضة لدينا هدف موحد وهو تغيري النظام وتحكيم ارادة الشعب 

 العراقي يف اختيار البديل عنه ، وخطوتنا مل تخل بالتعاون والتنسيق القائم مع بقية فصائل

املعارضة العراقية وكام ذكرت فنحن مل نتخذ موقفا مؤيدا للسياسة األمريكية الحالية واملراهنة 

عىل خيار الحرب . ثم أن قرار الحوار مع األمريكيني تم بعد تشاور موسع توصلنا فيه إىل ان 

 الحوار يصب يف مصلحة الشعب العراقي .

 ريكيني ، أم أنه عارضت هذه الخطوة ؟هل كان إليران دور يف حثكم عىل التحاور مع األم

أن لنا قرارنا املستقل والجمهورية االسالمية اإليرانية أو أي دولة أخرى ال تفرض علينا 

سياستها أو متيل علينا قرارا ما ، فنحن نخطط ونتخذ مواقفنا بارادتنا املستقلة وتبعا ملا نعتقد 

عنا به مع الواليات املتحدة يؤكد أنه يصب يف مصلحة الشعب العراقي . والحوار الذي رش 

هذه الحقيقة بكل وضوح ،فكام تعلمون أن هنالك عداء مستحكام بني إيران و أمريكا ، لكن 

هذا األمر مل يؤثر عىل قرارنا الذي توصلنا اليه يف املجلس األعىل بفتح قناة الحوار مع أمريكا ، 

ة اإلسالمية اإليرانية لديها عالقات وكذلك بالنسبة للعالقة بني طهران وبغداد ، فالجمهوري

 رسمية مع النظام وتستقبل مسؤوليه من حني إىل اخر 
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بينام نحن ندعو إىل إسقاط هذا النظام وال نعتقد أنه ميثل العراق كبلد وشعب ، فسياستنا 

وقراراتنا مستقلة وغري خاضعة لتوجهات هذه الدولة أو تلك .هنالك تباين يف املواقف يف 

اإليرانية ازاء االزمة العراقية ومداخالت العامل األمرييك فيها ، فهل انعكس ذلك عىل الساحة 

 عالقتكم مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ؟

أنا شخصيا ال أرى وجود تباين يف املواقف اإليرانية ، فاملوقف الرسمي املعلن هو أن إيران 

والواليات املتحدة، ويف ذات الوقت عربوا ستقف عىل الحياد يف أي مواجهة مرتقبة بني النظام 

بوضوح عن رفضهم لخيار الحرب ، أما عن موضوع العالقات فإنها مل تتإثر يف ظروف االزمة 

 الراهنة .

  



214 

 

 التغيري  

 تعارضون خيار الحرب فام هي تصوراتكم اذا للخروج من األزمة الراهنة ؟

نقاذ الشعب العراقي ليس فقط من أن تغيري النظام بإدارة وطنية هو السبيل الوحيد إل 

ويالت حرب جديدة وإمنا من القمع واالضطهاد اللذين يتعرض لهام منذ ان تسلط هذا 

، والميكن أن يعود اإلستقرار واألمن للعراق واملنطقة من  1632النظام عليه يف إنقالب عام 

املسؤولية لتنحى دون تغيري النظام وإقامة نظام منتخب ، ولو كان لدى صدام أدىن إحساس ب

 عن السلطة يف هذه األزمة التي تهدد كيان العراق . 

 وهل لديكم مرشوع لتحقيق ذلك ؟

نعم ، لدينا مرشوعنا الخاص للتغيري الذي يستند اىل تضافر قوى الشعب وأبناء القوات 

 املسلحة يف إنجاز عملية التغيري ، إضافة اىل دعم املحيط اإلقيليمي واملجتمع الدويل .

 ما شكل العم الذي تطلبونه من املجتمع الدويل ؟و 

 322العمل عىل تطبيق القرارات الدولية التي تصب يف صالح الشعب العراقي مثل القرار

 الداعي اىل وقف إنتهاكات حقوق اإلنسان يف العراق وحامية الشعب من قمع السلطة .
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 الجامعة العربية 

الحة وطنية وحوار بني املعارضة والنظام فهل لكن هذا القرار يعو يف أحد بنوده اىل مص

 لديكم اإلستعداد للرشوع بحوار مع النظام عىل ضوء القرار املذكور ؟

النظام العراقي ال يعرتف مطلقا بوجود معارضة له حنى يدخل يف حوار معها ، فاملسالة تتصل 

ر وتعاملها يقترص عىل بالنظام أوال ، ثم ان االمم املتحدة مل تقم بواجبها لتطبيق هذا القرا

النظام . وبنفس اليشء بالنسبة للمنظامت االقليمية التي ال تريد ان تتعامل مع مع حقيقة 

وجود معارضة واسعة للنظام ، فالجامعة العربية مثال تتعامل مثال ايضا مع الشعب كأنه غري 

 موجود . 

ب يتعرض للقمع واالبادة فهي ال تنظر للعراق إال من خالل النظام ، اما أن يكون هناك شع

والترشيد فهذا ال يسرتعي اهتامم الجامعة العربية والدول العربية . الحظ مثال عندما قام 

ألف مواطن كردي عراقي يف حلبجة باألسلحة الكياموية وبعدها بإبادة  122النظام بقتل 

يف تاريخ  عرشات اآلالف يف عمليات " األنفال " وارتكب جرائم وحشية اخرى ال مثيل لها

البرشية ، مل تحرك الدول العربية أو الجامعة العربية ساكنا ومل تقم مببادرة للحد من هذه 

 املجازر والجرائم . 

قامت قوات الحرس  1661ويف االنتفاضة الشعبية التي عمت معظم مدن العراق يف أذار عام 

نوس ساكنيها وقصفت الجمهوري بانتهاكات يندى لها جبني كل أنسان وهدمت املنازل عىل ر 

املراقد املقدسة يف كربالء والنجف االرشف باملدفعية إلخراج الناس املحتمني بها . كل ذلك 

جرى ومل نسمع كلمة تنصف شعبنا ال من الجامعة العربية وال من منظمة املؤمتر االسالمي 

 وال من األمم املتحدة .
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 الهيمنة الخارجية 

 كا بتنصيب حكومة موالية لها يف العراق بعد شن الحرب ؟ماذا سيكون موقفكم لو قامت أمري 

لن نقبل تحت أي ظرف بحكومة مفروضة عىل شعبنا وال بالهيمنة األجنبية ، لقد قدمنا اآلف 

الشهداء لتحرير شعبنا من االستبداد ولن نقبل ابدا بأي شكل من أشكال عودة الديكتاتورية 

ذلك بكل الوسائل املرشوعة واملمكنة املتوفرة لدينا  والطغيان أو الهيمنة الخارجية ، وسنقاوم

. ان ما نصبو اليه هو متكني شعبنا من ان يختار بكامل ارادته وعرب انتخابات حرة نزيهة ، 

شكل النظام والحكومة التي يرتأيها ، وعىل الدول العربية الشقيقة واملجتمع الدويل واالمم 

 . املتحدة ان تساعد شعبنا يف هذا االتجاه

هناك مخاوف جدية لدى املحيط االقليمي من احتامالت تعرض العراق للتجزئة فيام لو 

اندلعت الحرب ، ومخاوف مامثلة من اندالع فوىض وأعامل إنتقامية فيام او أدت الحرب 

 لتغيري النظام ، كيف ستتعامل قوى املعارضة مع هذه اإلحتامالت ؟ 

اىل أسس واقعية ، وعىل الحريصني عىل وحدة العراق هذه املخاوف التي تشري اليها ال تستند 

أن يقلقوا من استمرار تسلط نظام صدام الن وجوده يعرض العراق ملخاطر التقسيم والتجزئة 

، وكل منصف بوسعه أن يدرك ذلك ويرى ماذا حققت حروبه ومغامراته وقمعه وسياسات 

 التمييز الطائفي والعرقي التي يتبعها .
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لعراقية بجميع فصائلها تحرص أشد الحرص عىل وحدة العراق وترى يف زوال إن املعارضة ا

النظام ضامنة أكيدة لذلك . أما بخصوص احنامالت حدوث حاالت وىض واقتتال داخيل فهذه 

أيضا مخاوف غري واقعية يروج لها النظام لتربير استمراره يف السلطة . وقد رأينا يف اإلنتفاضة 

شعب تعامل بروح التسامح حتى رموز النظام الذين وقعوا يف أرس أن ال 1661الشعبية عام 

الثوار املنتفضني ، ومثال عىل ذلك رئيس أركان الجبش الفريق الركن نزار الخزرجي الذي أرسه 

الثوار وكان جريحا فتم نقله اىل املستشفى ومن ثم اخيل سبيله بعد تلقي العالج ، وأمثلة 

 أخرى كثرية .

ت املنطقة اآلمنة يف أقليم كردستان مل تحدث أي أعامل إنتقامية ضد وكذلك عندما أقيم

املتعاونني مع النظام . وأن شعبنا يفخر بهذه الروح املتسامية والتمسك بالقيم والثوابت 

الرشعية والوطنية .ونحن كمعارضة ، نقدم البديل الحضاري عن النظام ، ال ميكن أن نقبل 

عي ، ومعركتنا واضحة ضد النظام ومؤسساته القمعية وندرك بتكرار أساليبه يف العقاب الجام

جيدا أن قوى الجيش ستنضم للشعب وكذلك الحال بالنسبة للمنتمني اىل حزب السلطة 

باإلكراه واالبتزاز . وأود أن انكد ان فصائل املعارضة متفقة عىل انه يف مرحلة ما بعد صدام ال 

ام الذين تجب محاكمتهم بصورة قانونية ملا تجوز مالحقة أي إنسان ما عدا أركان النظ

 ارتكبوه من جرائم بحق الشعب العراقي ، وهؤالء ال يتجاوزون أصابع اليد . 
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 1221/  12/  12-11يف  1511ونرشت مجلة املجتمع " مجلة املسلمني يف العامل " العدد 

 بعنوان أمريكا ال ترغب يف " ثرثرة " صهيونية عن العراق !

ن اجتامع الرئيس األمرييك بوش ، برئيس الوزراء الصهيوين شارون يف البيت قبل أيام م

األبيض، لنامقشة الهجوم األمرييك املتوقع عىل العراق ، بعثت جهات أمريكية رسائل إىل تل 

أبيب تطالب املسؤولني الكبار بعدم إطالق ترصيحات تتعلق باملوضوع ، وعدم اإلشارة اىل 

وم . وجاءت هذه الرسائل بعد ترصيحات لوزير الدفاع الصهيوين التواريخ املتوقعة للهج

 بنيامني بن إليعزر قال فيها إن الهجوم عىل العراق متوقع يف نهاية نوفمرب املقبل. 

وقالت مصادر سياسية إن بوش يرغب أن يناقش شارون الخطوات السياسية عىل املستوى 

إن هذا هو اليشء الذي تطرحه الدول  الفلسطيني " يف هذا اليوم الذي سييل صداما ، إذ

 العربية مقر دعمها للهجوم " .

وأكدت هذه املصادر أن التنسيق بني الجانبني ، يجري عىل أعىل مستويات ، وأن " االدارة 

األمريكية معنية بالتعاون مع إرسائيل ، مبفهوم أال تزعج إرسائيل العملية ، وأن تكون العملية 

 تجد محارصة مقر عرفات " مبثابة تجارة ملرة واحدة . التي متت يف املقاطعة "

 املسيحيون الصهاينة أعىل صوتا من الكنائس األمريكية

 إنهم يعطون رضب العراق وقتل أبنائه صفة الحرب الدينية املقدسة !!!

حني أعلن الرئيس األسبق جورج األسبق جورج بوش األب عن عملية درع الصحراء ، ونقل 

م ألقى اإلنجييل بييل جراهام . أحد قادة تيار املسيحية  1661ة للخليج عام القوات األمريكي

الصهيونية . خطابا يف والية مينيسوتا قال فيه : إن هذه الحرب يف الخليج ستكون لها " 

 تأثريات روحية " هائلة عىل كل أمة وإنسان عىل وجه األرض ! 
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عىل القول بأن هناك " قوى روحية تعمل  ثم تبع ذلك بإلقاء عدة محارضات عامة ، ركز فيها

يف الخليج " لتحميس الجنود األمريكان املرتددين من تكرار تجربة فيتنام . ثم أفصح جراهام 

أكرث عندما أوضح ما يقصد فقال : " إن العراق له أهمية إنجيلية بالغة . فهناك كانت جنات 

 عدن املوطن األول آلدم وحواء " .

لجنود والشعب األمرييك أكرث للحرب . ويوفر لهم الدافع اإلمياين قال وحتى يحمس جراهام ا

إنه ال يعرف إذا كانت هذه اإلشارات . أي ما حدث عىل أرض العراق . هو متهيد للقدوم 

 الثاين للمسيح املنتظر أم ال ؟

م أصدر  1661أيضا قبل أن تبدأ حرب الخليج الفعلية لتحرير الكويت ورضب العراق عام 

جراهام بيانا جديدا تاله عىل حشود من األمريكيني يف نيويورك ، وكان مام قال فيه : "  بييل

إذا كانت هناك دولة ميكن أن نقول عنها إنها جزء من األرايض املقدسة فهي العراق " ، 

وأضاف " يجب أن تضاعف صلواتنا ، فالتاريخ أكمل دورته ونحن نعود مرة أخرى لهذه 

 األرايض " !!

دو هذه الترصيحات غامضة تحتاج لرشح أكرب إلظهار مدى خطورتها .. فغالبية وقد تب

األمريكيني كانوا من املهاجرين الربيطانيني من أنصار حركة اإلصالح الربوتستانتي ، وهؤالء 

يؤمنون مبا ميكن أن نطلق عليه " العرص األلفي السعيد " القائم عىل حتمية عودة املسيح 

 لكاملة للتاريخ التي سيعود من خاللها اليهود لألرايض املقدسة يف القدس .املنتظر ، والدورة ا

كان بابل ، فالربوتستانت ممن  –كام يزعمون  –وألن منفى اليهود الذين عادوا منه للقدس 

 –يسمون باألمريكيني األصوليني 
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ق جزء من ومنهم بوش األب واالبن وجراهام وما يسمى التحالف املسيحي يؤمنون بأن العرا 

أرايض الكتاب املقدس ، ألنها املوقع الجغرايف للبابلني السابقني ، وأن عودة اليهود للقدس ، 

والسيطرة عىل بابل " العراق " ، عالمات عىل إكتامل دورة التاريخ " األيام األخرية " ، أو 

 نهاية العامل " كام يقول بييل جراهام " !!

صولية األمريكية ، نشري إىل أن الرئيس األمرييك األسبق وحتى تتضح لنا أكرث خطورة هذه األ 

كان قد درس التوراة ، وكان كثري الحديث  –الذي يؤمن باملعتقدات نفسها  –هاري ترومان 

( ، والتي تبدأ بعبارة : " لقد جلسنا عىل  127عن حبه للفقرة التوراتية الواردة يف املزمار )

 ا صهيون " .أنهار بابل ، وأخذنا نبيك حني تذكرن

وكانوا قد  –ولهذا عندما قدم بعض الصهاينة ترومان لبعض الحارضين يف املعهد اليهودي 

وقالوا عنه : إنه الرجل الذي ساعد عىل " خلق دولة إرسائيل "  –أنشاوا الدولة العربية للتو 

صد بذلك رد ترومان قائال : ماذا تعنى بـ ) خلق ( ؟ " إنني قورش .. إنني قورش " ، وكان يق

 تشبيه نفسه بامللك قورش الذي أعاد اليهود من منفاهم يف بابل إىل القدس " .  

وقد أعتقد بعض املحللني األمريكيني أن حرص بوش األب عىل قضاء ليلة ما قبل الحرب مع 

العراق مع هذا القس اإلنجييل بييل جراهام ، هي محاولة إلقناع الرأي العام األمرييك أنه ) 

الله ( ، ومن ثم محاولة كسب تأييد األصوليني الربوتستانت للحرب ودعمها ، بيد  أحد رجال

أن اآلخرين كتبوا يقولون : إن قراءة جراهام للكتاب املقدس تختلف اختالفا تاما عن 

ملعتقدات املسيحية للغرب ، وأنه يستقي معتقداته من جذور عنرصية ملنظمة ماسونية 

  اإلرسائييل الدويل ، وهي منظمة ترعى الصهيونية .يطلق عليها اإلتحاد الربيطاين
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وقيل إن األب الروحي لهذه املنظمة هو ) كينيث دي كوريس ( الذي نرش كتابا بعنوان ) 

 مراجعة دينية ( له تأثري كبري عىل نظرية هتلر الخاصة بتفوق الجنس اآلري !

الدائرية للتاريخ ، وهم  ويؤمن أعضاء هذه املنظمة الربيطانية اإلرسائيلية بالنظرية

م سنة ، فإن نوعية معينة من األحداث  1512أنه بعد  –وفقا لهذه النظرية -يعتقدون

 ستتواىل وتتكرر بإنتظام ، ومنها عودة اليهود كلهم للقدس والسيطرة عىل أرض بابل .

 ما كتبه ) هاورد تشة إيوان ( يف إحدى املجالت –وما يثري التسانل  –األخطر من ذلك 

األمريكية املحلية تحت عنوان ) الحرب يف الخليج مبثابة صدى للحرب الصليبية الخامسة 

م ( ، ثم مييض الكاتب فيرسد تاريخ هذه الحرب  1111 – 1117التي جرت يف الفرتة من 

ووقائعها ، ويحذر من أن هذه الحملة الخامسة عىل العامل العريب واإلسالمي أيام صالح 

شلت بسبب إنفراط عقد التحالف بني الفرنسيني واإلنجليز وباقي البالد الدين األيويب قد ف

األوروبية ، وأن عىل التحالف الغريب القائم اآلن يف الخليج ضد العراق أ يستوعب هذا الدرس 

 الذي قدمته لنا الحرب الصليبية الخامسة!!

 يزعمون أن ما يحدث يف العراق متهيد للقدوم الثاين للمسيح املنتظر !

بييل جراهام أحد قادة تيار املسيحية الصهيونية : العراق له أهمية إنجيلية بالغة .. فيه 

 جنات عدن واملواطن األول آلدم وحواء .
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 صورة طبق األصل !

وألن بوش االبن ينتمي للمعسكر  نفسه ، وياخذ نصائحه من أنصار هذا اللويب الصهيوين 

بية الكنائس األمريكية الكربى ، فقد عادت هذه املسيحي نفسه الذي ال يعرب عن موقف غال

األقوال نفسها عن الطبيعة الدينية للحرب ضد العراق ترتدد عىل لسان هؤالء الناصحني 

الدينيني إلدارة بوش ، بل ولسان مسؤولني أمريكيني يف إدارة بوش يؤمنون بهذه املبادىء 

رامسفيلد ، ووزير العدل أشكروفت نفسها عىل رأسهم وليم وولفيتس ، ووزير الدفاع دونالد 

. 

بترصيحات عدائية واضحة ضد املسلمني ككل ومنهم  –سبتمرب  11بعد  –ولكنها هذه املرة 

العراقيون ، حتى وصل األمر بالقسيس " فرانكلني جراهام " ابن الداعية اإلنجييل السابق 

:" ينبغي علينا  1221سبتمرب  12اإلشارة له بييل جراهام وخليفته املحتمل للقول يوم 

الوقوف بوجه هذا الدين الذي يقوم عىل العنف " ! ويقول : " إن إله االسالم ليس إلهنا 

 واالسالم دين رشير وحقري"!!

وفرانكلني جراهام له شعبية واسعة يف أوساط املسيحيني األمرييكيني اإلنجيليني ، وقرأ الصالة 

دة ، كام سبق ان قرأ أبوه بييل جراهام الصالة يف حفل تعيني بوش االبن رئيسا للواليات املتح

 يف حفل تعيني بوش االب .

بل إن بوش االبن نفسه سعى لخطب ود األمريكان لرضب العراق بعبارات دينية عامة ومنها 

قوله املشهور بتقسيم العامل اىل محور خري ومحور رش ، عىل غرار ما ورد يف بعض كتب 

 اإلنجيل .
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كروفت ( الذي يتوىل منصب وزير العدل أكرث استخداما للعبارات أيضا كان القس ) أش

الدينية ، وكان له قموس يتكلم به ميلء باملصطلحات الكنسية ، حتى إن أحد الصحفيني 

األمريكان كتب يقول: إنه الوحيد من الزعامء الذين وصفوا سقوطهم السابق يف اإلنتخابات 

لرتقية والصعود بعد الخسارة بأنها كانت كـ " بـ " الصلب " صلب املسيح ، ووصف حادثة ا

 إنقاذ ورفع املسيح وعروجه للسامء " !!

 ليسوا منا !

والغريب أنه بينام يجد صوت هذا املعسكر املنتمي للمسيحية الصهيوينة واملرتبط باملصالح 

 اإلرسائيلية بشكل مبارش طريقه إىل الشعب األمرييك للتأثري عليه وإقناعه بأهمية الحرب

لصالح أمريكا ، ولرضب ما يسمى باإلرهاب ، ال تجد أصوات الكنائس األمريكية الرافضة 

 للعدوان عىل العراق أي صدى .

 

وإذا صدر عن أحد قيادات األصوليني املسيحيني األمريكان الذين يتغلغلون يف اإلدارة أي 

ية ، بعكس ترصيح وجد طريقه للنرش عىل نطاق واسع ، وتساعده آلة الدعاية الصهيون

 م .1661بيانات الكنائس األمريكية الرافضة للعدوان ، متاما كام حدث يف حرب 

أن إقدام الواليات املتحدة  – 1221يف سبتمرب –فقد أكد كبار القيادات املسيحية األمريكية 

عىل رضب العراق يهدر سيادة الدول ، ويخرق القانون الدويل ، ويهدد السالم يف املجتمع 

  الدويل .
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بالرتاجع عن  –يف بيان نرشته وكاالت األنباء  –وطالبوا الرئيس األمرييك جورج دبليو بوش 

 مخططاته لتوجيه رضبة عسكرية إىل العراق بهدف تغيري النظام الحاكم .

الذي وقع عليه " املجلس الوطني لكنائس املسيح يف أمريكا " ، و" مجلس  –وقال البيان 

إن الشعب العراقي عاىن الكثري يف السنوات األخرية ، إن العمل  كنائس الرشق األوسط " :"

العسكري سيزيد من معاناته " ، وإن " القيادات املسيحية األمريكية تعارض ألسباب أخالقية 

 أن تقوم الواليات املتحدة بعمل حريب إضايف ضد العراق اآلن " . 

ة خالل عقدين من الحرب والعقوبات وقال البيان :" لقد عاىن الشعب العراقي ما فيه الكفاي

االقتصادية القاسية ، والعمل الحريب ضد حكومة صدام حسني ، وما يستتبعه قد يؤدي اىل 

 عدد كبري من القتىل واملصابني املدنيني ، إضافة اىل زيادة معاناة جامهري واسعة من األبرياء ".

 

لدولية ملراقبة أسلحة الدمار الشامل وطالب البيان الواليات املتحدة بأن تتعاون مع الجهود ا

 التي ميلكها العراق ، وذلك من خالل مبادرة إقليمية ملراقبة أسلحة الدمار الشامل. 

كام أشار البيان إىل أن اإلطاحة األحادية لجانب بحكومات معادية ، يرفع من القلق يف بلدان 

 . أخرى بخصوص احرتام أمريكا لسيادتهم كأوطان وللقانون الدويل
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 عريضة مسيحية : الهجوم غري أخالقي وغري قانوين .

والحقيقة أن عرشات العرائض األخرى تعاون قادة من الكنائس األمريكية واألوروبية يف 

توجيهها إىل الرئيس األمرييك ورئيس وزراء بريطانيا ، بهدف إثنائهام عن الحرب ، ولكنها مل 

املسيحي الصهيوين الذي تحركه جامعة القس  تجد أمام الشحن الحريب الذي يقوده الجناح

 جراهام وفالويل وغريهام .

وإحدى هذه العرائض وجهت أيضا من رئيس الكنيسة اإلنجليكانية الربيطانية الجديد روان 

وليامز ، الذي وصف الهجوم عىل العراق بأنه سيكون " غري أخالقي وغري قانوين " وسلمها إىل 

 ي لرئاسة الوزراء الربيطانية .داونينج سرتيت املقرر الرسم

وجاء يف العريضة :" إننا ناسف بشدة ألي عمل عسكري يعترب أن موت الرجال والنساء 

واألطفال األبرياء هو مثن ال بد منه ملكافحة اإلرهاب ، ألن هذا يعني مكافحة اإلرهاب 

 باإلرهاب ".

لعراق ، وكل هجوم مقرر وأضافت أن " الحرب املزعومة ضد اإلرهاب ال تربر هجوما عىل ا

من أجل إزالة تهديد أسلحة الدمار الشمل العراقية ال يجب أن يقدم عىل أنه حرب ضد 

 اإلرهابيني " .

وتابع نص العريضة :" من املؤسف أن الدول األكرث قوة يف العامل تستمر يف اعتبار الحرب 

لوقت ذاته أخالقية األمم والتهديد بالحرب أداة مقبولة يف السياسة الخارجية ، خارقة يف ا

 املتحدة والتعاليم املسيحية ".
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ترى ملن الغلبة يف ترجيح املوقف : رضب العراق أو وقف الحرب ؟ وهل يفعلها لويب 

املسيحية الصهيونية مرة أخرى وينجح يف إمتام التحريض عىل محو العراق متاما بسبب عنف 

 الحملة العسكرية املنتظرة ؟

اسة العقيدية األمريكية الجديدة الباب بالفعل للحرب الصليبية وهل تفتح هذه السي

 الخامسة .
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 . 1224ترشين الثاين  12-7"  451ونرشت املشاهد السيايس العدد "

 بعنوان : مخاوف من إحتامل ترسبها اىل الجوار أو القاعدة .

 العراق : اختفاء أطنان املتفجرات يثري كل التسانالت .

مم املتحدة ومعها الواليات املتحدة والغرب برمته من احتامل أن تكون اكرث ما تخشاه اال 

أطنان املتفجرات التي اختفت من العراق قد انتقلت اىل إحدى دول الجوار وخصوصا إيران 

التي اشرتت حتى أرسة املستشفيات وأعمدة الكهرباء من شوارع العراق يف وقت ال تزال فيه 

ة بسبب منشآتها النووية ، إال أن االمر برمته يفتح أبواب أزمتها مع املجتمع الدويل قامئ

 املخاوف املربرة وغري املربرة من احتامل وقوع هذه املواد بيد تنظيم القاعدة .

إىل أين ميكن أن تكون املواد املتفجرة وبهذه الكمية قد نقلت وأين خزنت ومن الذي توىل 

 هذا املسلسل املخيف الذي يعني من نقلها وهل لرجال أعامل وسامرسة أمريكيني دور يف

ضمن ما يعني وقوع العامل يف قبضة إرهابيني قد ال يتورعون عن إبادة البرشية برمتها طاملا 

 أنها ال تتفق معهم يف املبادىء أو املعتقدات !! 

أصبحت قضية إختفاء كمية كبرية من املتفجرات يف العراق املوضوع الهيمن عىل االيام 

لحملة اإلنتخابية الرئاسية األمريكية حيث حولها املرشح الدميقراطي جون كريي األخرية من ا

اىل رمز لفشل خصمه الجمهوري الرئيس جورج بوش . واتهم السناتور الدميوقراطي عن 

ماساتشوستس الجمهوريني " باملراوغة واالضطراب والغرق يف محاوالتهم العادية للتملص من 

كل مستويات مشاركتنا يف العراق . وأضاف كريي الذي تشري املسؤولية ، كام فعلوا عىل 

استطالعات الرأي األخرية اىل تعادله مع بوش " إنها فضيحة تتسع ومن حق األمريكيني 

 الحصول عىل تفسري نزيه حول ما حدث وما سيفعله الرئيس " .
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يس يب اس "  وجاء رد بوش متاخرا . فقد كشفت صحيفة " نيورك تاميز " وقناة التلفزيون "

القضية لكنه مل يدل بأي ترصيحات بشأنها قبل ذلك ، متهام خصمه الدميقراطي بإطالق " 

 إنهامات ال أساس لها " . 

وقال بوش يف تجمع انتخايب يف ساغينو يف والية ميشيغن شامل الخميس املايض " ان السناتور 

آخر يف ويستاليك يف والية كريي يقول أي يشء ليتم انتخابه " . وأضاف بعد ذلك يف تجمع 

أوهايو شامل "أن الرئيس يجب ان يعرف كل الوقائع قبل ان يتوصل اىل استنتاجات مترسعة 

 ومغرضة سياسيا ".

ورد كريي أن " التفسريات واألعذار التي ذكرها الرئيس وهجامته ضدي تدل مرة جديدة عىل 

 أنه يلقي املسؤولية عىل الجميع ويعفي نفسه من ذلك " .

طنا من املتفجرات من موقع  222اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اختفاء حوايل و 

ترشين  15العراق . وقد أبلغت بذلك يف العارش من كانون االول . وأبلغ بوش بالقضية يف 

االول من قبل مستشارته لشؤون األمن القومي كوندوليزا رايس لكنه مل ير انه من الرضوري 

 التعليق عليها 

وأوضح مايكل ماكاري املتحدث بإسم الحملة اإلنتخابية لكريي " نريد مواصلة مهاجمة بوش 

حول قضية املتفجرات ألنها رمز لكل ما ميكن أن يقال حول قدراته عىل قيادة البالد " . وقبل 

 خمسة أيام من اإلقرتاع أعد املعسكر الجمهوري خطوطه الدفاعية .
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تكشفه أن قوات خاصة املؤيدة لبوش عن مسؤول أمرييك مل ونقلت صحيفة " واشنطن تاميز " 

روسية استولت بالتاكيد عىل املتفجرات قبل الغزو األمرييك للعراق وأرسلتها اىل سورية أو 

لبنان ورمبا إيران . ونفت موسكو هذه املعلومات موضحة أنها " كذب " . وإعرتفت وزارة 

عرف بدقة الفرتة التي إختفت فيها هذه املتفجرات الدفاع األمريكية " البنتاغون " بانها ال ت

التي كانت موضوعة يف مكان ختمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالشمع االحمر . واعرتف 

بأن هذه العملية كانت سطحية  1222قائد الجنود الذين تفقدوا مستودع الذخائر يف نيسان 

." 

ؤيدة لكريي عن الدور الذي تلعبه الوكالة من جهتها ، تساءلت صحيفة " واشنطن بوست " امل

 الدولية التابعة لألمم املتحدة يف هذه القضية .

 

وكتبت الصحيفة " من املهم األشارة اىل ان الكشف عن اختفاء هذه املتفجرات صدر عن 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ فرتة طويلة إلدارة بوش حول العراق حتى قبل الحرب " . 

 افت أن وإضــــ

" فكرة إعطاء حجة جيدة لحملة كريي قبل مثانية أيام من اإلنتخابات مل تردع املسؤول الدويل 

 الكبري" عن كشف املعلومات .

طنا من املتفجرات اختفت من  222من جهتها أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان حوايل 

موضحة أنها عربت عن  1222 مستودعات القعقاع يف العراق بسبب غياب األمن منذ نيسان

 قلقها لإلمريكيني حول حامية هذا املوقع فور إنتهاء الحرب .
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ونفى املكتب اإلعالمي يف الوكالة معلومات ذكرتها شبكة التلفزيون األمريكية " أي يب يس نيوز 

"التي قللت اىل حد كبري من حجم الرسقات والكميات التي اختفت . وأشارت الوكالة اىل أن 

 212.5كة مل تتحدث عن موقع تابع للقعقاع ومجاور له . وأكدت الوكالة أن ما مجموعه الشب

من املتفجرات شديد القوة والتي ميكن أن تستخدم يف إعتداءات  –طنا  241وليس  –طنا 

كبرية مل تعد موجودة يف هذا املجمع السابق من املالجىء املحصنة ، منذ سقوط نظام صدام 

 . 1222حسني يف نيسان 

طناً  241وأبلغ املدير العام للوكالة محمد الربادعي مجلس األمن الدويل برسالة بأن حوايل 

من املتفجرات املخزنة يف هذا املركز العسكري السابق الذي يبعد خمسني كيلومرتا جنوب 

بغداد "فقدت بعد التاسع من نيسان " . وقال الربادعي " بسبب عمليات الرسقة والنهب 

طنا من مادة  165ضت لها املنشآت الحكومية بسبب غياب األمن " ، فقدت حوايل التي تعر 

الـ " اتش ام اكس"وطنان من مادة الـ " آر دي اكس " وستة أطنان من الـ " يب أي يت ان " 

من موقع القعقاع . وأشار الرباداعي اىل رسالة يف هذا الشأن وجهتها الحكومة العراقية 

 ألول . ترشين ا 15املؤقتة يف 
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 . 1522العدد  1223 11-5كتبت مجلة الحوادث بناريخ 

 رامـسـيـفـلـد والـعـراق

عودة " القاعدة إىل اإلعالم واألماكن السياحية وبعض أفغانستان والعراق والغرب إشارة 

واضحة إىل أن النرص عىل اإلرهاب الذي وعد به الرئيس بوش ليس قريبا ، وإىل أن بروز 

ة للظواهري ، وبن الدن والزرقاوي هو برهان عىل مدى الدعم اإلستخبارايت اطالالت متتالي

واملايل الذي يتلقاه هؤالء ليتمكنوا من الصمود رغم الغارات يف مناطق القبائل بني باكستان 

وأفغانستان ، واملالحقات يف املدن العراقية ، والزيادات املكثفة ملسؤولني أمريكيني وأوروبيني 

وسط الكبري والصغري . وهناك تنام لظاهريت تهريب املواد غري املرشوعة ، إىل الرشق األ

وإنتشار الجرمية املنظمة ، ويواكب ذلك ضغوطات رشسة دموية عىل األنظمة العربية 

املعتدلة . فـ " القاعدة " كام قال املعهد الدويل للدراسات اإلسرتاتيجية ناشطة يف ستني بلدا 

أيلول  11عىل العاملني العريب والغريب . ويرى املراقب سواء يف والتشدد اإلسالمي ينسحب 

نيسان املرصي ، أن اآللوف من العاملني والسياح اليهود كانوا دامئا  14األمرييك أو يف  1221

يخرجون ترافقهم السالمة ما يطرح عالمات استفهام حول األصابع التي تحرك " القاعدة " 

 ت التطرف !واإلرهاب مستظلة االسالم ومعجام
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ويف الساحة العربية كالم كثري عىل ترسب " القاعدة " إىل غزة والضفة بعد اإلستكانة األفغانية 

، والتجارب الزرقاوية العراقية ، ومعنى ذلك أن املنطقة تعايش حالة جديدة ، ومرحلة غريبة 

ن ، ودخول ، من عالمات تفجريات وعمليات إنتحارية يف سيناء وتهريب أسلحة إىل األرد

عرشات األصولييون اىل لبنان ، بعد تعرض الزرقاوي لنكسات وحصول تعقيدات عىل 

اللبنانية واإليرانية . لكن نجاح التجربة املرصية يف املايض بإزاء  –الساحتني السورية 

التنظيامت األصولية واستيعابها، وتوصل اململكة العربية السعودية اىل إنهاء املظاهر 

 النظام واعتقال الكثريين من التكفرييني يف األردن ولبنان ، إمنا هي خطوات الخارجية عىل

تنبىء بعجز " السلفية الجهادية " عن أحداث تحوالت بالعنف . وكام رحل عبدالله عزام 

وصالح رسية وغريهام ، فإن املخيامت الفلسطينية يف هذه الظروف الصعبة ، لن تصدر " أبو 

نس " آخر ، وهكذا الذي رضب دهب والسياحة هو خارج " الجهاد قتادة " آخر ، و" أبو أ 

 الوطني " و " الثورة البناءة " . إنه إرهاب .

و" القاعدة " منقسمة عىل ذاتها وما يخطط له الظواهري ال يطمح اليه الزرقاوي ويبدو بن 

سودان لطرد الدن كأنه يف غربة رغم رسالته األخرية التي مل تحمل جديدا سوى العودة اىل ال

الطامعني بآبار النفط . وتعمل املواقع األلكرتونية " الجهادية " عىل توزيع رسائل زادت 

األمور تأزما من وزيرستان اىل الشيشان ، ومن دارفور اىل كركوك . وكان آخر انشقاق " 

قاعدي " انفصال أبو الليث الليبي ، واستقالله يف أفغانستان ، بعد سيطرة الظواهري 

رصيني عىل املجموعات والشبكات . لقد وعد بن الدن يف رشيط صويت بـ " حرب طويلة وامل

 املدى " بعد سقوط الهدنة مع الغرب ، 
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أما الزرقاوي فأعىل تشكيل " مجلس شورى املجاهدين " يف العراق " نواة لدولة اسالمية " 

، وانتقد سنة  1 كلم يف الرمادي اسمه قاعدة 42وقال ان " القاعدة "طورت صاروخا مداه 

 العراق الذين شاركوا يف العملية السياسية وحذر من ترك السالح واللجوء اىل الحوار .

ويف هذا السياق ، أكد وفيق السامرايئ مستشار الرئيس الطالباين ان " رشيط الزرقاوي دليل 

ف ان عىل الفشل الذي مني به تنظيمه بعد الرضبات املوجعة ألوكاره يف األنبار " ، واضا

العراقيني مييزون جيدا املقاومة الحقة من اإلرهاب الذي ميثله تنظيم الزرقاوي . وظل شعار 

 الزرقاوي هو شعار بن الدن :" السيف والدم هام الوسيلتان الوحيدتان للحوار " .

كل يشء سيكون مفاجئا يف اآليت القريب ، متاما كزيارة رامسفيلد ورايس للعراق لدعم 

دة املنتظرة ومينع قيام " دولة دينية " . من هنا تركيز رامسفيلد يف إنهاء الحكومة الجدي

املحاصصات الطائفية ويف إنهاء دور امليليشيات ألن " فرق املوت " نشطت من ناحية ثانية 

الهجمة الزرقاوية.وسط هذه االجواء يطرح السؤال : هل صحيح أن اليد األمريكية مقرصة 

كستان وبالزرقاوي يف صحارى كركوك وصالح الدين وبعقوبة ، عن اللحاق بنب الدن يف با

 سامراء ؟!
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 . 1223/ كانون األول 11 – 1315" الحوادث " العدد 

 تواطؤ بني رجال الدين وشيوخ العشائر

 هاملتون ويتشدد مع دمشق وطهران! –بوش ينقلب عىل تقرير بيكر 

والكومبارس فيه تتساقط تباعا ، هل نحن أمام فيلم أمرييك طويل بدأت أقنعة األبطال 

لتصبح اللعبة املكشوفة ، والحبكة دون مكياج ومساحيق ، ويفتضح همس الكواليس 

 وشيفرة اإلمياءات وتتكشف خفايا برمجة األدوار ؟

ليس زبغنيو بريجنسيك مستشار األمن القومي يف عهد الرئيس جيمي كارتر هو وحده الذي 

أيضا املستعرب الرويس يفغيني برمياكوف ووزير  طرح هذه " األسئلة املوجعة " بل

الخارجية الفرنسية السابق كلود شيسون ، وصوال اىل أسقف كانرتبري الجديد روان وليامز 

املسيحي وحوار األديان )  –ودوائر الفاتيكان املعنية مبسائل العيش املشرتك اإلسالمي 

لوي  –رشف عليها املونسنيور جان مجموعة الكرادلة القريبة من حلقة الدبلوماسية التي ي

توران ( . وكان يوم " الجمعة العظيمة " يف دوائر واشنطن ، وهو التعبري الذي إستخدمته 

هاملتون حول  –صحيفة " الستامبا " اإليطالية لوصف ما جرى بعد نرش توصيات لجنة بيكر 

بوش األب ، ويبلور  العراق . واملعروف أن بيكر وهو " ساحر " السياسة األمريكية يف عهد

أخطاء وخطايا إدارة بوش يف بالد الرافدين . وعندما زار الكونغرس ، قال بلهجمة حاسمة : إن 

توصية "  76الوضع خرج عن السيطرة . وأمامنا أيام وليس أسابيع أو سنوات إلنقاذه . ويف 

ستنقع وترسيع إنقاذية الطابع " طرح الحوار مع سورية وإيران واإلنسحاب التدريجي من امل

 وتائر تدريب القوات العراقية ليك متسك باألوضاع امليدانية .
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واملعروف أن بيكر من مؤيدي إدراج سورية يف عملية البحث عن أية حلول إقليمية . وقد 

ارتبط بالرئيس الراحل حافظ األسد بعالقة مودة وصداقة . غري أنه يشرتط عىل دمشق سلة 

إعادة الجوالن . وبشأن الحوار مع إيران ، يدعو بيكر اىل ضوابط وقواعد قبل البحث يف 

تسليم امللف النووي اىل األمم املتحدة مقرتحا ان تتعاون طهران يف العراق كام سبق لها 

 وتعاونت يف أفغانستان . 

والخوف ، كام سبق كام يقول خرباء يف امللف العراقي ان تكون التطورات قد تجاوزت كام ان 

س من النوع الذي يتغري بسهولة ، وان حارصته التحوالت وذهبت به األخطاء الرئيس بوش لي

وغطرسة القوة اىل الهواية . لقد أجرب عىل التخلص من وزير دفاعه دونالد رامسفيلد 

واستبدله بروبرت غيتس األكرث براغامتية . لكن تيار املحافظني الجدد ما يزال يتحكم مبفاصل 

نائب الرئيس ديك تشيني . وهذا الرجل هو أحد نجوم الكارثة اإلدارة . ورمزه األول هو 

العراقية . وهنا ال بد من القراءة املتأنية يف كتاب زبغينو بريجيسيك " رقعة الشطرنج الكربى 

" ليك نستطلع جوانب من عقدة بوش ، وهي أن يهود إرادته حرضوا عىل اإلمساك بالخريطة 

ا ريفل : هل مثة دول أو أنظمة يف املنطقة خرجت عن فرنسو  –النفطية بأكملها . وسأل جان 

الخط الذي أرساه جون فوسرت داالس يف عهد الرئيس الراحل دوايت إيزنهاوز واستكمله هرني 

كيسنجر يف عهد ريتشارد نيكسون وجريالد فورد وصوال اىل الوزيرة مادلني أولربيت يف عهد 

 بيل كلينتون ؟ فلامذا ، اذا ، التغيري ؟
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ب يقدمه ريتشارد بريل املستشار السيايس السابق يف البنتاغون ، قائال :" أنظروا اىل الجوا

كيلو مرتا مع  154كيلو مرتا مع السعودية و 265كيلو مرتات مع سورية و 322حدود العراق 

كلم مع األردن . كيف  147كيلو مرتا مع إيران و 1515كيلو مرتات مع تركيا و 225الكويت و

 ن يستطيع القيام بذلك ؟ميكن ضبطها وم

هاملتون ، سواء أخذ به الرئيس بوش أم ال . فإنه يدق جرس الهزمية  –ال شك أن تقرير بيكر 

العسكرية والسياسية ملغامرته ، لقد حفل التاريخ بنامذج من الزعامء الذين كسبوا الحروب 

شتى امليادين .  يف ميادين القتال وخرسوا سالمها ، أو باألحرى عجزوا عن قطف مثارها يف

ومن سخرية أقدار التاريخ أن يكون املنترصون أول املهزومني . وتنطبق هذه املعادلة عىل 

الرئيس جورج بوش يف العراق . فهو مل يجد أمامه مقاومة تذكر عندما إجتاح بغداد وصوال 

اىل اىل ساحة الفردوس املركزية . لكن متاعبه بدأت بعد إنجاز هذا اإلنتصار الذي تحول 

مسلسل من النكسات ترتافق وفوىض أمنية رهيبة وحقوال من املوت وإنشطارات يف النسيج 

الوطني والدميغرايف وصوال اىل شفا الحرب األهلية . وليك تتكامل مالمح الكارثة ، انقطع املاء 

عن بغداد وكذلك الكهرباء يف طقس صحراوي قارس يف وقت كان رئيس الحكومة جواد املاليك 

بيت األبيض يلتقط الصور مع الرئيس بوش ومؤكدا ان " الدميقراطية تتقدم يف العراق " . يف ال

وبدا أنه يريد إسامع سيد البيت األبيض اللغة التي يطرب لها . فيام الواقع هو غري ذلك . 

 ويصطبغ بكل أشكال القتامة . فهل هي املأساة املضحكة ؟

  



237 

 

وايلد ليك يرد عىل املاليك ، كام عىل بوش أو  ال بد من األديب الربيطاين الساخر أوسكار

الكوميدي الفرنيس الراحل كولوش ، ألن " رش البلية ما يضحك " . والعقل واملنطق يدعوان 

الرئيس األمرييك اىل " الخروج املرشف " من الورطة وفق رزمانة زمنية . وكان الدخول اىل 

مريكية صواريخها العابرة عىل عاصمة أعوام . إذ أطلقت اآللة الحربية األ  2الهزمية قبل 

الرشيد . وكانت مدخال لحملة عسكرية تاريخية غري مسبوقة إلسقاط نظام صدام حسني ، 

تحت عنوان كبري هو :" الحرية للعراق " . وتذرع البيت األبيض بوجود ترسانة من أسلحة 

. ومل تحصل عىل إجازة الدمار الشامل تهدد أمن العامل لتربير حربه التي رفضها مجلس األمن 

مبرشوعيتها منه . بل أن أحد أركان اإلدارة ، وهو طائر الظالم ريتشارد بريل الذي استقال 

بسبب فضائحه املالية ، وصف األمم املتحدة بالعبارة نفسها التي استخدمها ذات يوم الجرنال 

ر الشامل ، كذبت ديغول ، وهي " اليشء التافه ". لكن اإلدارة التي كذبت يف أسلحة الدما

أيضا يف موضوع األمم املتحدة . وهاهي ذي اآلن تستجري بها للتخلص من ورطة الرمال 

أعوام عىل  2املتحركة ودوامة الدم اليومي الذي يسفك مدارا فوق أرض الرافدين . ماذا بعد 

غزو العراق وإسقاط نظامه وتنظيف مؤسساته وإدارته من العنارص العبثية وإحالل قوي 

 ئفية ومذهبية مكانها ؟ طا

إن املشهد ناطق بكل األلوان وأبرزها األحمر القاين واألسود الداكن الرتاجيدي . فإذا كان 

الرئيس بوش يريد إحالل الدميقراطية ، كام يؤكد ذلك صباحا ومساء ، فإن األمر الحاصل عىل 

اك النسيج األرض هو عكس ذلك متاما . فهناك رشيعة الغاب والقتل والتصفيات وإنه

اإلجتامعي لهذا البلد العريب مع اإلنزالق التدريجي نحو متزيق أوصاله ومفاصله التاريخية 

 .وليس رسا أن رائحة الحرب األهلية باتت قوية . فقد إغتيل أمئة سنه .
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 وأحرقت مساجد ، وكذلك اغتيل فقهاء شيعة وأرضمت النار يف حسينيات .

ن البيوت عىل غرار زوار الفجر . ويخطفون مواطنني ويروي شهود عيان أن ملثمني يدهمو 

 يعرث عىل جثثهم يف أماكن غري بعيدة عن منازلهم . 

وهذه الفوىض ترتافق وإنكفاء األعراق وإنكفاء األعراق واملذاهب عىل مناطقها وحصصها 

وامتيازاتها يف ظل دستور فيديرإيل مفصل برسم " املحافظات العراقية غري املتحدة " . 

 ألكراد أرسوا األسس الكفيلة بإقامة دويلتهم . وبات أكراد سورية يستقوون بهم . فا

والشيعة الذين باتوا أقوياء يف معركة الدستور يرتبصون باللحظة املناسبة لإلنقضاض عىل 

الصيغة الفيدرالية والظفر مبا يعتربونه حقا لهم بحكم تفوقهم العددي . أما السنة الذي باتوا 

، فلم يجدوا  1611ملعادلة بعدما كانوا يف قلبها منذ قيام العراق الحديث عام عىل هامش ا

أمامهم سوى اإلنخراط يف املقاومة التي دخلت عىل خطها أطراف عديدة . وإنعطفت نحو 

اإلرهاب املربمج والصاعق والعدمي الذي مل يحسن موقعها السيايس .ومل يكسبها أي تعاطف 

، وعىل الرغم من الذورة التي المستها يف عمليات تشبه اإلبادة خارجي ومل تتمكن حتى اآلن 

واإلجتثاث من تغيري خطط اإلحتالل األمرييك . ومل تدفعه ، بالتايل اىل الرحيل ، كام حدث يف 

 .  1662، ويف الصومال عام 1622بريوت عام 
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ت الصداميون لكن الوضع عىل األرض أشد تعقيدا . ويف البداية اعتقد ضباط ورجال املخابرا

 –ان الواليات املتحدة سوف تكسب رهانها يف العراق . فسارعوا اىل بناء مقاومة إسالمية 

وطنية. وبعدما أنكرت واشنطن طويال طبيعة األزمة التي تواجهها ، عادت وسلمت بأنها يف 

مواجهة حرب عصابات كالسيكية . وكل معسكر أرتجل وسائل حربه . ثم تكيف مع األحوال 

دانية عىل الرغم من عدم توقعه ما كان سوف يحدث . واملقاومون السنة رشعوا يف توحيد املي

عمل الشبكات البعثية واإلسالمية . وقادوا عمليات رعب نسفت الجسور بني اإلحتالل 

والقاعدة الشعبية خصوصا يف املثلث السني . واستقبلوا املجاهدين األجانب وسيطروا بعد 

مثل الفلوجة والرمادي وبعقوبة واللطيفية حيث قامت " إمارات عىل معاقل  1224ربيع 

جهادية " . وتعلموا أنه عىل الرغم من سقوط بعض هذه املعاقل ، فإن املقاومة مستمرة . 

وقد آثروا الهرب أمام قوة نريان أعتى جيش يف العامل، يف خيار واضح لتكتيك الخلية املتحركة 

ل الثابت الذي يستحيل أن يقاوم طوفان النار والحمم والشبكة املتنقلة بديال من املعق

 األمريكية .  

الواضح أنه ليس هناك منوذج جاهز للمقاومني العراقيني . فيتذكرون حينا اإلنتفاضة ضد 

اإلستعامر الربيطاين . ويسلهمون ، حينا آخر ، زمن الجهاد ضد اإلحتالل السوفيايت ألفغانستان 

هاديني الجيش األحمر خالل عرش سنوات . ويرى قادتهم حيث هزم حلف الوطنيني والج

امليدانيون أنه ال بد من عرش سنوات أذى إلنزال الهزمية باألمريكيني يف العراق وإعادة إنتاج 

 السيناريو األفغاين .
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ال شك أن األمريكيني أسدلوا ستارا عىل الحقيقة عندما تحدثوا عن " إرهابيني" و" صداميني " 

ق العام " و" جنائيني " و" قطاع طرق " وإن كان قائد القيادة الوسطى و"مطلويب الح

اىل " حرب عصابات تقليدية "  1224)سنتكوم( الجرنال جون أيب زيد قد أشار يف صيف العام 

. لكن ال رئاسة األركان يف واشنطن وال قيادة امليدانية يف العراق صاغتا خططا مضادة أو 

رب اإلستنزاف . لذلك الفشل كامل األوصاف . وال بد للمكابرة إسرتاتيجية جديدة ملواجهة ح

 السياسية أن ترتجل قبل "فيتنام " جديدة .

 عندما تتأرجح النظرات عىل ثيابنا وأيدينا 

يف ليلة من ليايل نزهاتنا . اصطحبني حبيبي اىل السينام . هو من الذين يتمتعون بدفء 

طباعنا يف هذا املجال ال تجعلنا متناقضني بل العتمة ، وأنا أحب األضاءة الشديدة ، وأ 

متكاملني . فمثال ، أنا من عشاق فصل الربيع والصيف ، وهو يهوى الشتاء بعصفه ورعده . 

ومع هذا ، يكون مناخنا معا وال أروع . نزلنا مدرج الصالة الكبرية الغارقة يف ظالم يربز 

د األخرى ونظرات من حولنا تتسلقنا الشاشة بإنارتها الجميلة . ها نحن نقوم بالخطوة بع

وتتأرجح عىل ثيابنا وأيدينا. املهم أننا هنا عىل مقاعدنا نشاهد فليامً ونتحسس تأثريه يف 

مالمحنا ، نلف أناملنا للتأكيد أننا نحن أبطال هذه الليلة ، وتربز عىل وجهينا بسامت الصفاء 

عشاق يتلذذون بأجوائه بطريقة مميزة ، واملتعة . الكثري من الناس يقصد هذا املكان وإمنا ال

له طعم آخر ولون مختلف ، فيه يتهامسون ويتناغمون ويتاميلون متاما كام فعلنا ، حبيبي 

أمل يقل: الذي يحب السينام يحب  –لعل لهذا السبب ، السينام عنوان للشباب الدائم  –وأنا 

 الحياة؟

 الجاحط بالوكالة 
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 نفس العدد : بعنوان

 ور فانتعشت سوريةسقط الصق

 الضغوط األمريكية عىل دمشق ترتاجع وطريق أوروبا باتت مفتوحة عىل مراحل !!

 

 واشنطن مدعوة للحوار مع سورية وإيران .. اآلن .

هل تراجعت الضغوط األمريكية عىل سورية يف معدلها العام ؟ وهل بدأت اإلدارة األمريكية 

ت بأحالم الحزب الجمهوري املتمثلة باإلحتفاظ تستوعب درس اإلنتخابات األخرية التي أطاح

 باألغلبية يف مجليس الكونغرس ؟ 

العراقية مبثابة مؤرش عىل تجرع إدارة الرئيس  –وهل عودة الروح للعالقات السورية 

هاملتون التي دعت إىل حوار مع سورية  –األمرييك الكأس املرة وقفا لوصفة لجنة بيكر 

 حلول لألزمات يف العراق ؟وإليران من أجل التوصل إىل 

وإذا كنا نركز عىل العراق ونعتربه مؤرشا عىل شدة أو تخفيف الضغوط األمريكية عىل سورية ، 

فذلك ألن خسارة الحزب الجمهوري يف اإلنتخابات األخرية كانت نتيجة استياء الجمهور 

خصوص . فكان األمرييك من السياسية األمريكية الخارجية عموما ، يف العراق عىل وجه ال

 العراق ناخبا رئيسيا يف تلك اإلنتخابات . 

وجاءت ترصيحات وزير الدفاع األمرييك الجديد روبريت غيتس التي شدد فيها عىل رفض أي 

عمل عسكري ضد إيران أو سورية لتؤكد أن شيئا ما بدأ يتغري يف السياسة األمريكية ، وأن 

خابات رمبا أجربت إدارة الرئيس جورج بوش الصفعة التي تلقاها الحزب الجمهوري يف اإلنت

 عىل التفكري جديا يف تغيري سياستها تجاه العراق مرغمة .
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وزير الدفاع  –أو إقالة  –ومن املؤرشات الهامة عىل أن إدارة بوش بدأت تعاين فعال إستقالة 

. دونالد رامسفيلد الذي يعترب من صقور إدارة بوش ومن أبرز مؤيدي الحرب عىل العراق 

ومن ثم جاء قرار بوش بعدم ترشيح مندوبه الدائم يف هيئة األمم املتحدة جون بولتون ، 

وهو من أشد املعادين للعرب واملنارصين إلرسائيل ، جاء هذا القرار هذا القرار ليؤكد أيضا 

أن هذه اإلدارة املحافظة مل تعد بالقوة والعزم والصلف نفسها ، ومل تعد قادرة يف ظل 

أغلبية دميوقراطية عىل إتخاذ القرارت بحرية كام كانت تفعل طوال السنوات  كونغرس ذي

 الست املنرصمة .

إنطالقا من كل هذه املؤرشات نعود لنطرح السؤال : هل تراجعت الضغوط األمريكية عىل 

 سورية .. وهل مثة سياسة رشق أوسطية أمريكية جديدة ؟

ائيل من الجمهوريني ، أو أقل عداء للعرب ، لكن ال ندري أن الدميوقراطيني أقل إنحيازاً إلرس 

واقع الحال يف العراق بصفة خاصة ويف الرشق األوسط عىل وجه العموم يقيض بأن يكون 

هناك تغيري كبري يف إدارة األمور ، خاصة وأن هناك شبه إجامع يف الدوائر السياسية األمريكية 

هي مل تجلب الحرية والدميقراطية يف العراق حققت عكس ما كانت تعلنه إدارة بوش : ف

للعراق ، ومل توقف إنتهاكات حقوق اإلنسان التي كانت إدارة بوش تقول أن نظام صدام 

لعراق أو تفتح بوابات الرشق األوسط أما الدميقراطية حسني ميارسها ومل تحقق الهدوء يف ا

 املعلبة املعدة للتصدير اىل املنطقة . 
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إزداد من أن يرتاجع ، حتى يف الداخل األمرييك ، وذلك يف ظل وفوق هذا وذاك فإن اإلرهاب 

 حرب ال هوادة فيها تخوضها الجيوش األمريكية تحت عنوان " مكافحة اإلرهاب " .

وإذا كانت املعطيات واملؤرشات تشري إىل أن الضغوط األمريكية تراجعت ، فإن ترصيحات 

لسورية أو تنتقد سياساتها خاصة إذا تذكرنا ، املسؤولني األمريكيني هذه األيام نادرا ما تتعرض 

عىل سبيل املثال ، أن اآلنسة كوندوليزا رايس كانت توجه إتهامات لسورية بواقع ثالث مرات 

يف األسبوع وسطيا ، وكانت اإلتهامات تستند إىل ثالث ركائز التدخالت السورية يف شؤون 

 العراق ولبنان والسلطات الفلسطينية . 

اإلستفزازي تراجع بشكل كبري خالل الفرتة املاضية ، وتزامن ذلك مع اإلعالن عن هذا الكالم 

عودة العالقات الدبلوماسية بني سورية والعراق وكذلك مع إنفتاح أورويب ملحوظ بشكل 

كبري عىل سورية بدءا من زيارة مستشار رئيس الوزراء الربيطاين طوين بلري لدمشق وصوال اىل 

ملانيا شتايغاير والعديد من املسؤولني األوروبيني ، مرورا مبشاركة وزير زيارة وزير خارجية أ 

املتوسطي عىل مستوى وزراء  –الخارجية السوري وليد املعلم الفاعلة يف األجتامع األورويب 

 الخارجية .
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قد تكون الكامشة األمريكية التي كانت متسك بسورية عىل مدى سنوات خلت قد أصابها 

اتت املطالب األمريكية بإعطاء كل من سورية وإيران دورا يف العراق تزداد الصدأ والتعب وب

قوة وتضغط عىل اإلدارة األمريكية التي ستجد نفسها عاجال أم أجال مضطرة لإلعرتاف بفشل 

 سياستها املستندة إىل قرار سبق بعزل سورية وحصارها ومعاقبتها .

أمرييك مبارش عىل دمشق ورمبا ستأيت  ومع ذلك .. من السابق ألوانه الحديث عن إنفتاح

خطوات خجولة بداية قبل أن تعرتف إدارة بوش بأن لسورية دورا هاما عليها أن تلعبه ليس 

يف العراق وحسب ، وإمنا يف منطقة الرشق األوسط عموما ، كمدخل ال بد منه ينهي عرص 

 جمود الواليات املتحدة عملية السالم املعطلة .

 وات هامة عىل طريق األنفتاح األمرييك عىل سورية ؟ فهل نشهد قريبا خط

لقد سقط صقور إدارة بوش املعادون لسورية فأنتعشت دمشق وبدأت تستعيد دورها 

 اإلقليمي الذي تستحقه .

 

 هشام بشري . –دمشق 
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 1223/ كانون األول 11(  1315" الحوادث " العدد ) 

 من بريوت اىل بغداد

 والرهان دامئا عىل الدولة . املواقف املرصية ثابته ..

 

رغم طبيعة امللفات الساخنة وما أكرثها يف العامل العريب أال إن حركة القاهرة السياسية يف 

تناول هذه امللفات دامئا ما تحكمها ثوابت ال تحيد عنها حتى مع اختالف النظام الحاكم يف 

ا يف محيطها االقليمي مرص ، وهذا يرجع بطبيعة الدولة املرصية ذاتها ونظرتها ووضعه

والعريب والدويل .. ومهام كانت تفاصيل امللف الساخن الذي تحاول القاهرة احتواء أزمته ثم 

أنهاءها فإن البوصلة التي تقود هذا التحرك تتلخص يف شيئني : أولهام املحافظة عىل الرشعية 

سية والدبلوماسية ال يف التعامل مع القوى املنخرطة يف هذا امللف ألن حركة القاهرة السيا

تعرف أساليب الدهاليز أو أن ما يقال يف العلن يتم عكسه يف الخفاء ، فدامئا ما تأيت مواقف 

القاهرة ثابتة من بداية األزمة اىل نهايتها حتى تحل أو يتم أحتوانها عىل أقل تقدير وثانيا 

مع الدولة بواقع ان  فإن السياسة املرصية ال تتعامل مع أي كيانات هامشية بل تتعامل فقط

مرص مل تعرف يوما ما يف تاريخها القديم والحديث فكرة الدويالت ، فطوال تاريخها وهي 

تحافظ عىل مفهوم الدولة املركزية مع اختالف طبيعة النظام الحاكم ألنه مهام كانت 

ن العوارض فاملهم الحفاظ عىل وجود الدولة ، لذلك عندما تتعامل القاهرة مع أي ملف تكو 

 بوصلتها الرشعية والدولة . ويأيت هذا األسبوع 
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ويشهد تحرك القاهرة يف ملفني عربيني عىل درجة كبرية من األهمية والخطورة أولهام األزمة 

اللبنانية وثانيا الوضع العراقي الذي وصل اىل مرحلة االنفجار .ويايت امللف األول الخاص 

ائييل الغاشم عىل األرايض اللبنانية . ومع إندالع بلبنان وتداعياته املستمرة منذ العدوان اإلرس 

هذه الحرب كان موقف القاهرة واضحا دون لبس وهو أنه يجب أال يعلو صوت عىل صوت 

الدولة وأنه يجب أال تتحرك أي قوى مهام كان نبل الهدف يف إطار منفصل عن الدولة األم 

ف مبفردها فينفرط عقد الدولة ألن ذلك ببساطة يعني أنه يحق لكل القوى األخرى أن تترص 

بال عودة وهذا يعترب من الخطوط الحمراء التي ال يصح تجاوزها وكانت ترصيحات الرئيس 

مبارك طوال فرتة الحرب ثابته مل تتغري محذرة من العواقب ومرصة عىل أال يتحمل الشعب 

كالة . وهذا اللبناين تنفيذ أجندات سياسية لقوى أخرى أو أن يصبح لبنان ساحة حرب بالو 

دامئا ما تؤكد عليه القاهرة الن مرص مل تعرف يوما أو تطلب من أحد أن يحارب نيابة عنها 

فكل حروبها ومن أجل القضايا العربية خاضتها بنفسها وبدماء أبنائها غري منتظرة مساعدة 

زمة من أحد ، الن قدرها أن تكون دولة محورية ومؤثرة يف املنطقة والعامل .ومع إندالع األ

اللبنانية األخرية جاءت ترصيحات الرئيس مبارك والتي يعكس املوقف املرصي واضحة دون 

التباس ، فالتحذير الذي جاء عىل لسان مبارك كان هدفه توضيح خطورة ما يجري عىل 

الساحة اللبنانية ومن أن التطورات تعرض لبنان للمخاطر وتنذر بتحوله اىل ساحة قتال. 

قيادات اللبنانية بإعتامد العقل والحكمة والسعي اىل حل املشكالت عن ووجه مبارك اىل ال

 طريق الحوار دون أيفرض أي طرف رأيه عىل الطرف اآلخر ،
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مع رضورة عدم تدخل أي أطراف خارجية يف الشأن اللبناين ألن ما يخشاه هو تدويل األزمة  

عىل إستقاللية لبنان . وحول  الحالية مام يلحق أرضارا كبرية بلبنان وأن األهم هو املحافظة

املسريات التي شهدتها العاصمة اللبنانية فإن ترصيحات الرئيس مبارك كانت واضحة ايضا 

مبينة أسباب التحذير املرصي :" أن أشد ما أخشاه إذا استمرت املسريات وإتخذت شكال 

د األزمة بشكل طائفيا أن ينضم اليها أنصار تلك الطوائف من خارج لبنان مام يؤدي اىل تصاع

يحول دون التحكم فيها خاصة إذا استمرت فرتة طويلة ". ومل توجه القاهرة أي إتهامات الحد 

أو تحمله أسباب األزمة النها ال تبحث عن معارك وهمية بل هدف السياسة املرصية الوحيد 

هو ضامن السالمة للبنان وشعبه والحفاظ عىل دولته . فالرئيس مبارك كان واضحا يف 

رصيحاته :" ال أريد أن أتهم سوريا أو إيران إمنا أتحدث عن التشكيالت الطائفية املوجودة ت

يف لبنان فلو دعمت إيران " حزب الله " فرمبا تضطر دول اخرى اىل دعم مجموعة السنيورة 

مام يقود اىل مخاطر أخرى "، اذا فكل ما تطرحه مرص وعىل لسان رئيسها كان واضحا دون 

حتواء األزمة اللبنانية من أجل مصلحة لبنان غري باحثة عن أهداف أخرى . غموض وهدفه إ 

وخالل أيام قليلة كان السفري املرصي يف بريوت حسني رضار يسلم رئيس مجلس النواب 

اللبناين نبيه بري رسالتني متواليتني من الرئيس مبارك هدفهام أيضا احتواء األزمة ثم انهانها 

ي لغة أخرى مع عدم التصعيد حتى ال تتطور األحداث وتدخل يف وتغليب لغة الحوار عىل أ 

مناطق حرجة . وكانت آخر مواقف القاهرة املعلنة عىل لسان رئيسها وهو يف طريقه اىل 

العاصمة اإليرلندية دبلن ليبدأ جولة أوروبية هامة تشمل أيضا فرنسا وأملانيا . فالرئيس 

 مبارك جدد شعوره بالقلق عىل لبنان 
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يحاته األخرية عكست هذا املعنى وأن التظاهر يف الشارع حول قضايا سياسية أو وأن ترص

شؤون حكم هو قرار غري حكيم وأن الخارس الوحيد من تدهور األوضاع هو لبنان وشعبه . 

 ونصح مبارك مختلف القوى السياسية مبراعاة هذا الوضع القلق .

 

جدول أعامله يف الجولة األوروبية الحالية .  وأكد مبارك ان القضية اللبنانية ستكون عىل قامئة

اذا يف ترصيحات الرئيس األوىل أو الثانية كان الهدف واضحا فهو يريد السالم للبنان الدولة 

التي يجب أن تكون فوق جميع القوى . ولكن من القاهرة بدأ أن هذه الدعوة والنصيحة 

رصي يف التعامل أشقائها العرب املخلصة من الرئيس مبارك والتي هي يف النهاية منهج م

تقابل بنوع من عدم اإلهتامم من بعض من تبدل لهم النصيحة أو لو تم تفسري األمر بشكل 

آخر فإن إعالن البعض عن رفضهم وهجومهم عىل رئيس مرص يرجع اىل خوفهم من أن تسود 

يرفض تغليب لغة الحوار وتنتهي األزمة ويستمر لبنان الدولة ال لبنان الكانتونات . فمن 

الدولة عىل الدويالت فبالتأكيد له مصلحة خاصة به أو مبن يقفون وراءه ولكن هل هذا 

سيوقف مساعي القاهرة للوقوف بجانب أشقائها ؟ بالتأكيد ال ألن مرص ورئيسها يرتفعان عن 

 هذه املهاترات وال يعرفها إال لبنان الدولة والشعب .وما يؤكد املوقف املرصي الذي ال يتغري

يف أي أزمة أو أي وقت ... ويف هذا األسبوع مع إختالف امللف والذي يتعلق بالعراق أكد 

الرئيس مبارك عىل الهوية العربية للعراق حرص مرص عىل إستعادة الهدوء واالستقرار 

وتحقيق الوفاق بني جميع أبناء العراق الواحد وأن مرص ال تفرق أبدا بني أبناء العراق عىل 

 أو طائفي . أساس مذهبي 
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وهو ما أكد عليه ايضا يف طريقه اىل جولته األوروبية فطالب مبارك برضورة دعم الحكومة 

العراقية ومؤسسات الدولة والجيش وحل امليليشيات وعدم التدخل يف الشأن العراقي 

الداخيل وأن هذه القضايا كانت موضع نقاش يف املباحثات التي أجراها مع وزير خارجية 

يار زيباري . مع اختالف التفاصيل بني الوضعني يف بريوت أو بغداد فإن املوقف العراق هوش

املرصي جاء واحدا ال رهان إال عىل الدولة ووحدتها وإستقالليتها وأن كل أبناء الدولة ال 

يوجد فرق بينهم وأنهم يجب عليهم العمل عىل الوحدة ال الفرقة عن طريق الحوار . تلك 

لدامئة التي مل ولن تتغري أو مينعها من أدائها ترصف البعض ألن مصلحة كانت رسالة القاهرة ا

 العمل العريب املشرتك فوق أمنيات دعاة الفرقة والذين لن تتحقق أمنياتهم. 

 

 إيهاب درويش . –القاهرة 
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 . 1223أذار  6-2( يف  1574وكتب كرم ملحم يف مجلة " الحوادث " العدد ) 

 : ما قبل سامراء  وما بعدها مفرتق يؤدي اىل الجحيم

 العزف عىل الوتر الطائفي عزوف أمرييك عن العراق املوحد !

 

يحاذر الرئيس الفرنيس جاك شرياك ، وهو الذي اكتسب قامة أوروبية ، أية مقاربة يف مواقفه 

وخطبه األخرية لذلك العامل املتعدد األقطاب الذي كان من أشد املدافعني عنه وأكرث 

(  وقد طبع 1224 – 1222له يف املرحلة األوىل من الحرب األمريكية عىل العراق ) املتحمسني 

توقيعه طوال ذلك الزمن عىل األطروحة املناوئة ، حتى شفا اإلشتباك باإليدي أو اإللتحام 

بالسالح األبيض ، لألحادية األمريكية التي حولها املحافظون الجدد يف واشنطن اىل العملة 

رسح الدويل . وبذلك صوب عىل هدفني يف الوقت نفسه ، األول هو الرئيس الوحيدة عىل امل

بوش الذي أطل عىل العامل كأمرباطور مدجج باألوسمة والنجوم ، والثاين طوين بلري منافسه 

داخل القلعة األوروبية .واستند يومها اىل حليفه األملاين املستشار غريهارد رشودر ليقوم 

منوذجا للتعاون والتفاعل وحاضنة للسياسات  15وبا بأعضائها الـ بهجومه املضاد ويقدم أور 

 الرشيدة والعاقلة .

لكن األمور تغريت منذ نحو عام . ولعل الخطوة األوىل يف التغيري الفلسفي أتت من البيت 

األبيض نفسه بعدما تأكد ، ولو عىل مضض ، متجرعا بذلك الثاملة وحثالة سياسات الفرض 

سق األحادي هاوية مصائب وهوة كوارث . والتقط شرياك بأنفه العابر والقرس ، ألن الن

 للقارات واإلتجاهات مالمح تحول أمرييك . 
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فبادرن اىل ابتالع مفردات القاموس املناهض لهيمنة القطب الواحد . وحصل التالقي يف 

مونتسكيو منتصف الطريق بني " اليانيك " اآليت من الضفة املقابلة لألطليس وتلميذ فولتري و 

ديغول وجورج بومبيدو .. ومثة من يقول أن لبنان بعد إغتيال الرئيس الحريري شكل نقطة 

التالقي . وإنعكست املصالحة عراقيا . وبدأ سيد اإلليزيه يحاذر الكالم عىل أي إنسحاب 

أحادي أمرييك من بالد الرافدين الن يف ذلك " دخوال اىل الجحيم من أبوابه الواسعة " ، وفق 

أحد رجال الحلقة الضيقة حوله . وراح يقدم النصائح لبوش حول كيفية التعامل مع املأزق . 

بالطبع ، هناك موضوعات أخرى غري العراق وأفغانستان فوق الخريطة املطوقة بالدبابيس 

الحمراء .ففي أمريكا الالتينية ، أفرزت صناديق اإلقرتاع رنساء ال يحملون بوش يف قلوبهم . 

لتنني الصيني ليصبح قوة إقتصادية كربى ، وكذلك الهند . ويؤكد بوتني عىل دوره ويتحرك ا

 من خالل سالح الغاز.

وتربز إيران بربنامجها النووي كأعتى تحد بعد العراق . والتعامل معها ، سلام أو حربا ، 

يقتيض جهودا دولية متضافرة . لكن السياسة ليست كل يشء . واإلقتصاد له األولوية يف 

مفكرة الدول . وعىل هذا املستوى ، فإن الواليات املتحدة تتصدر كل دول العامل . فهي متسك 

 يف املئة من املدخرات املالية العاملية .  72

يف العام . وهي يف  %2وتحدث كل عام مليوين وظيفة . وينمو ناتجها الوطني الخام بنسبة 

وحتى الدميغرافيا تلعب ملصلحة  طليعة ميادين البحث والتسلح والقواعد العسكرية .

الواليات املتحدة . والهجرة اليها ليربالية . وهذا يؤكد صدقية نبؤة هرني كيسنجر الذي قال 

يف منتصف السبعينات إنه لن يكون مثة دولة واحدة يف العامل قادرة عىل تهديد املوقع 

 األمرييك األول فيه .
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هي العراق حيث اإلنتشار العسكري الكثيف لكن مثة شوكة يف القدم األمريكية ، اآلن 

واملعرض لإلستنزاف اليومي . واملوضوع الذي تحول اىل ثغرة دموية يؤذي اإلدارة واملجتمع 

األمرييك معا. من هنا الجهود لسحبها بأقل قدر من الوجع ، خصوصا بعد اإلنزالق العراقي إىل 

عن مقام اإلمامني يف سامراء الصاعق حأمة الرصاع الطائفي واملذهبي . وكان الهجوم اآلثم 

الذي فجر الحرب املحظورة . يضاف اليها الرضب اليومي والساخن الذي تقوم به املقاومة 

 العراقية املدعومة من الخارج .

وال شك أن النظرة الحسابية امليكانيكية قارصة عن رنية كل جوانب املشهد العراقي 

قية تتطور نوعيا . ويدخل عىل خطها العبون جدد ، واإلحاطة به .  ذلك أن املقاومة العرا

. وقد بدأت بطلقات بنادق آلية  1662ومقديشو عام  1622يهددون بسيناريو بريوت عام 

وعبوات مزروعة عىل الطرقات ووصلت منذ عامني اىل العمليات اإلنتحارية بشاحنات 

 ملتحدة يف فندق القناة .مفخخة ، كام حدث أمام السفارة األردنية ومن ثم مع مقر األمم ا

 

وقد تلمس الخرباء يف مكافحة اإلرهاب تحوال نوعيا حتى بني عملية السفارة األردنية والهجوم 

عىل مقر الربازييل " األممي " سريجيو فييريا دي ميللو . ففي الحالة األوىل كان التفجري عن 

يف الحالة الثانية ، فقد كانت بعد بواسطة قذيفة " آر يب جي " أشعلت السيارة املفخخة . أما 

العملية كاميكازية إنتحارية . وعرث عىل بقايا جسم برشي يف الشاحنة امللغومة التي نسفت 

الفندق . ويقول الخرباء أنفسهم أن الرتكيز األمرييك عىل مطاردة جامعات صدام وفلول 

العراق لتصفية عنارصه املخابراتية وبقايا أنصاره سمح لجهات وأطراف أخرى تسللت اىل 

 حساباتهم مع األمريكيني ،
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وبينها جامعة أنصار اإلسالم املرتبطة بتنظيم " القاعدة " بأن تعمل بهدوء وتصميم لتطوير  

تقنيات املوت . وبات من الصعب جدا يف ظل املعطيات واملعادالت الجديدة ، أن يتمكن 

مم املتحدة أو أية منظامت األمريكيون من ضبط األمن وحامية أنفسهم قبل حامية بعثة األ 

أخرى . فقد خرسوا معركة األمن والوضع العراقي املفتوح عىل كل اإلحتامالت ينزلق تدريجيا 

اىل األفغنة ، كام اىل الصوملة باملعنى األمني . أي أنه ساحة لحرب املخابرات واألجهزة الرسية 

تصبح عملية أخرتاقهم أكرث  والفصائل واملنظامت . وبقدر ما يكرب اليأس لدى العراقيني ،

سهولة .ففي مدى أسبوع واحد ، نسفت قساطل املياه وأنابيب النفط .وهي عمليات تخريب 

مربمجة . وقد ال تجد إدارة بوش مخرجا من " ورطة املأزق " سوى العودة اىل األمم املتحدة 

 إلستصدار قرارات تعيد هذه املؤسسة التي جرى إغتيالها يف بداية األزمة .

  



254 

 

 هشام بشري . –وكتبت يف نفس العدد بـ" الحوادث " من دمشق 

 أكرث من عالقات مميزة ... أقل من حلف : سوريا وإيران يف خندق واحد .

 تحالفات دمشق ورهاناتها ملواجهة التحديات .

 كيف تتعاطى القيادتان السورية واإليرانية مع الواقع ؟

 

نوع من التوتر أو الفتور منذ انتصار الثورة  اإليرانية أي –مل تعرف العالقات السورية 

وحتى يومنا هذا ، إال أن هذه العالقات بلغت اليوم مرحلة  1676اإلسالمية اإليرانية عام 

 متقدمة للغاية ، ال هي حلف أو تحالف كامل ، وال هي عالقات عادية كالقامئة بني الدول 

 

قل من حلف ، ولو كان يف أدبيات ميكن وصف هذه العالقات بأنها أكرث من مميزة .. وأ 

سورية وإيران كلمة حلف لرمبا انطبقت عىل ما تشهد هذه العالقات . ومع أن نظام الحكم 

وهنا نظام علامين ، اال أن الدولتني  –إن صح التعبري  –يف البلدين مختلف فهناك نظام ديني 

ط نفسها ومن الجهات تعتربان يف خندق سيايس واحد وتواجهان الظروف واالتهامات والضغو 

 الدولية نفسها .

واذا كان الرئيس األمرييك جورج بوش قد صنف إيران منذ سنوات ، وقبل إحتالل العراق بأنه 

يدخل يف ما أسامه " محور الرش " الذي يضم كوريا الدميقراطية والعراق عندما كان تحت 

حور ومل يصنف سورية حكم صدام حسني وإيران ، واذا كان بوش قد صنف إيران يف هذا امل

يف املحور عينه ، اال أن اإلدارة األمريكية باتت هذه األيام تضع سورية وإيران يف سلة واحدة 

 وتعتربهام دولتني معاديتني وتهددان األمن واإلستقرار يف املنطقة .
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ومل تكتف هذه اإلدارة التي يقودها املحافظون الجدد بالجهر بعدائها لسورية وإيران ، بل 

 ضعت " حزب الله" يف السلة ذاتها وألقت عىل هذا الثاليث مسؤولية عدم اإلستقرار ! و 

وعىل هذا فإن كالم سامحة السيد حسن نرص الله عن الحديث الدائر عىل الساحة اللبنانية 

إيراين مع " حزب الله " فاالمني العام لـ " حزب الله " أكد  –الذي يزعم وجود تحالف سوري 

د مثل هذا الحلف ، وأعلن استعداده فعليا للدخول يف هذا الحلف املفرتض اذا علنا عدم وجو 

 واشنطن . –كان الخيار اآلخر هو الدخول يف حلف تل أبيب 

ال أحد ينكر أن االصطفافات يف املنطقة وضعت سورية وإيران ومعهام " حزب الله " وكل 

فا جديدا ولد يف الرشق األوسط الحركات املقاومة يف خندق واحد ، لكن ذلك ال يعني أن حل

اإلرسائيلية  –تل أبيب . سورية وإيران تتعرضان لإلتهامات األمريكية  –ضد حلف واشنطن 

نفسها .. وللتهديدات نفسها، لذا فإنهام يف الخندق نفسه وتخوضان معا معركة املواجهة مع 

رف باسم " الرشق هذا الهجوم األمرييك املكثف الرامي اىل تحرير املرشوع الذي بات يع

 األوسط الكبري " . 
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 زيارة الدكتورة رايس للقاهرة .

 كثري من الترصيحات .... قليل من النتائج

 

أكتسبت زيارة الدكتورة " كوندوليزا رايس "وزيرة الخارجية األمريكية إىل مرص واملنطقة طابعا 

وحة يف املنطقة والدور وأهمية خاصة وهذا لعدة أسباب أولها كم هي امللفات الساخنة املفت

األمرييك فيها ، وثانيا سيل الترصيحات التي جاءت عىل لسان رايس أو مسؤويل اإلدارة 

األمريكية وسبقت الزيارة وكانت أغلب هذه الترصيحات ال تتسم بالود وهو أقل وصف لها . 

اضح فيها فالبنسبة للملفات الساخنة فكلها عىل نفس الدرجة من األهمية والدور األمرييك و 

وبدون أي لبس . فامللف الفلسطيني وعقب اإلنتخابات الربملانية التي جرت هناك ، وهو ما 

كانت ترص عليه الواليات املتحدة وتطالب به يف إطار حملتها لرتويج الدميقراطية يف املنطقة ، 

أصبحت الواليات املتحدة ترفض نتيجة الخيار الدميقراطي للشعب الفلسطيني وال تريد 

التعامل مع حركة " حامس " التي تولت الحكم نتيجة إنتخابات دميقراطية سليمة بإعرتاف 

العامل كله بهيئاته الدولية واملدينة. ومل تكتف اإلدارة األمريكية بعدم التعامل بل ترص عىل 

عقاب الشعب الفلسطيني بأكمله عن طريق وقف املساعدات للسلطة الفلسطينية وتأييد 

ائيلية يف منعها للمستحقات الفلسطينية من أموال الجامرك . كل ذلك الن العربدة اإلرس 

الواليات املتحدة عندما تطالب بالدميقراطية تريد نتائج لها عىل هواها ويف نفس الوقت 

اإلرسائيلية إحساسا منها بأنها متثل الشعب  –ترفض حركة حامس كافة الضغوط األمريكية 

نتيجة للمبادىء التي أعلنتها والتي ال تريض أمريكا وإرسائيل الفلسطيني الذي أوصلها للحكم 

 ولكنها تريض الناخب الفلسطيني صاحب القرار األول يف األختيار ، 
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ولذلك فإن امللف الفلسطيني بالنسبة لإلدارة أصبح عىل شفري املواجهة ويلزم من يتدخل فيه 

اإلرسائيلية . امللف الثاين والذي  للوصول إىل صيغة وسط بعيدا عن التعنت األمرييك والعربدة

تتصاعد أحداثه برسعة شديدة هو امللف النووي اإليراين واملشكلة األوىل يف هذا امللف سببها 

الرئييس الواليات املتحدة وسياستها املزدوجة يف املنطقة . فهي تقف أمام الحق اإليراين يف 

ض عىل الرتسانة النووية اإلرسائيلية . إمتالك التكنولوجيا النووية السليمة وال تنظر أو تعرت 

فإذ كانت دول املنطقة ال تؤيد وجود سباق تسلح نووي بها من أي دولة فمن أوىل يجب 

وضع الربنامج النووي اإلرسائييل تحت الرقابة الدولية ومعرفة ما تحتويه ترسانتها املدججة 

تنظر بعني الغضب إال يف إتجاه بكافة أنواع أسلحة الدمار الشامل لكن الواليات املتحدة ال 

 الربنامج النووي اإليراين .ويأيت ملف العراق والتورط األمرييك الواضح فيه منذ احتاللها له . 

 

فقد أصبح العراق عىل شفا حرب أهلية بسبب سياسة املحتل األمرييك . ويف كل يوم يدفع 

نفس الوقت يدفع الشعب  الشعب العراقي من دماء أبنائه مثن هذه السياسات الحمقاء ويف

األمرييك من دمائه ورضائبه نتيجة هذه السياسات ، فال مير دون اإلعالن عن مقتل جنود 

أمريكيني عىل يد املقاومة العراقية . وأصبح جيش اإلحتالل األمرييك ال يعرف الغرض من 

ة ال وجوده عىل أرض العراق سوى أنه جيش إحتالل فقط ال غري . وكأن الواليات املتحد

يكفيها هذا الكم من امللفات الساخنة يف املنطقة رشقا وغربا ولكنها اآلن تتجه جنوبا إىل 

 السودان وتتحرش بالقمة العربية 
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املقرر عقدها يف مارس بالخرطوم .فالضغوط األمريكية أصبحت اآلن واضحة منأجل عدم عقد 

ر ، فالواليات املتحدة هذه القمة بالخرطوم أو تحت رئاسة السودان بسبب مشكلة دارفو 

نجحت ضغوطها من قبل عىل القمة اإلفريقية ومنعت السودان من رئاستها وتريد األمر مع 

 القمة العربية .

وبالنسبة ملسألة عقد القمة والضغوط األمريكية التي أصبحت ملموسة هي ما جعلت األمني 

جتامعات هيئة املتابعة العام للجامعة العربية عمرو موىس يعلن يف الجزائر عقب أختام إ 

العربية لتنفيذ قرارات القمة العربية " أن كل ما يثار حاليا من ضغوط أمريكية بشأن عدم 

عقد القمة بالخرطوم أمر مؤسف وتعد رسالة خاطئة لعنوان خاطىء " وأخريا يأيت امللف 

اآلن إال أن  اللبناين ، فإذا كان هذا امللف يشهد حالة من الهدوء النسبي نوعا ما –السوري 

السياسات األمريكية لن تلبث أن تعود من جديد لتامرس ضغوطها مجددا عىل سوريا ألسباب 

املعلن منها غري مقنع وأن الخفي منها هو الحقيقة يف أن الواليات املتحدة تريد رسم املنطقة 

ها منذ أحداث كلها لصالح إرسائيل ، هذا غري امللفني اللذين ال متل اإلدارة األمريكية من فتحت

الحادي عرش من سبتمرب وهام الحرب عىل اإلرهاب واإلصالح ، وأصبح الحديث حولهام شبه 

يومي . إذا الدكتورة رايس أتت للمنطقة وهي ساخنة مبا فيه الكفاية وال يخفى عىل أحد أن 

هذا اإلضطراب الحادث سبب رئييس فيه الواليات املتحدة وسياستها غري املنطقية . وكأن 

 لدكتورة رايس مل تقتنع بهذا القدر من التوتر ا
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فارادت أن تسبق زيارتها مبا يزيده وليس ما يقلل منه عن طريق سيل الترصيحات التي 

سبقت الزيارة وخصت مرص بجزء كبري فيها . وإذ كانت امللفات الرئيسية للمنطقة تم بحثها 

لف اإلصالح وترصيحات الدكتوره بني الدكتورة رايس والرئيس مبارك والحكومة املرصية فإن م

 حوله قبل مجيئها أثار الكثري من اللغط حول مغزى الزيارة .
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 مقال بعنوان : 15/11/1223 –( 1552نرشت الوطن العريب العدد ) 

 بـعـد فـوز الـديـمـقـراطـيـيـن

 كتبه خالد أبو ظهر

الكونغرس ومجلس الشيوخ  نتائج اإلنتخابات األمريكية التي أعادت سيطرة الدميقراطيني عىل

سنة ، تشري إىل تغيري يف السياسات الخارجية والداخلية األمريكية ، والكل ينتظر كيف  11بعد 

سيرتجم هذا التحول ، واليشء املؤكد أن هذه املرحلة ستشهد تكاثر لجان اإلستجواب النيابية 

، ومحاولة إستغالل التي ستعمل تحت السيطرة الدميقراطية والتي ستحقق مع بوش وفريقه 

هذا األمر لتحضري اإلنتخابات الرئاسية املقبلة ، والسؤال الذي يطرح نفسه هو : إىل أي حد 

سيسمح هذا الترصف بتعاون بني الجمهوريني والدميقراطني ؟ فإذا وقعت معركة داخلية ، 

 فمن الصعب إيجاد أرضية تفاهم مشرتك حول السياسة الخارجية ، ورغم كل يشء ، فإن

إدارة بوش كانت قد بدأت يف الفرتة األخرية عملية تحول ، ومدت يدها إىل الدميقراطيني 

 بشكل خاص ، وكان ذلك واضحا يف تشكيل لجنة بيكر الثنائية لدراسة الوضع يف العراق .
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واليوم ، الكل يتطلع إىل هذه اللجنة ، ليس لتحديد مستقبل العراق فقط ، بل مستقبل 

، وتعيني روبرت غيتس وزيرا جديدا للدفاع الذي كان من أعضاء لجنة  الرشق األوسط ككل

بيكر وهو معروف بعالقاته الجيدة مع إيران ، خري دليل عىل هذا اإلتجاه ، فالسياسة املقبلة 

ستكون أكرث تواضعا وأقل حدة ، ليس تجاه األعداء ، بل مع الرشكاء ، ولكن رغم هذا التحول 

األمريكية ستواصل رعاية مصالحها ، وسواء كان الجمهوريون أم ، فإن الواليات املتحدة 

الدميقراطيون هم األكرثية ،فاألهداف واحدة وهي مصلحة الواليات املتحدة ، ولكن مهام 

كان فاملؤسسات األمريكية ستحاول إقناع الدميقراطيني بعدم خروج أمريكا من العراق بأسلوب 

للجان ، ولكن هذا ال يعني أن الدميقراطيني يأخذ شكل الهزمية ، فبوش سيحاسب يف ا

سيغامرون مبصالح أمريكا إليذاء بوش  ، مستفيدين من درس حرب فيتنام التي كلف خروج 

 أمريكا منها أكرث مام كلفها يف الحرب نفسها .

والسياسة األمريكية وتواجدها يف العامل ليست إخرتاعا من عند جورج بوش ، ولكنها من أركان 

تأسييس للواليات املتحدة سواء من ناحية اإلقتصاد عن طريق البنك الدويل والـ " الفكر ال

IMF أو من الناحية العسكرية مع حلف " الناتو " وغريه من املؤسسات التي تعطي دورا "

قويا ألمريكا يف العامل . ولكن سياسة الغزو العسكري املتمثلة يف إحداث االنقالبات وإزاحة 

حدث يف أفغانستان والعراق وغريهام قد إنتهت ، ومعروف أن املؤسسة أنظمة الحكم كام 

 التي تعطي الدور األهم واألقوى للسياسة الخارجية األمريكية هي الرئاسة
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وليس الكونغرس . والذين يعتقدون أن نجاح الدميقراطني سيتسبب يف خروج الواليات  

مخطئون فألنه عىل سبيل املثال أن  املتحدة من الرشق األوسط واملرسح العاملي هم بالتأكيد

الذي قاد الواليات املتحدة والحلف األطليس يف أحداث يوغسالفيا السابقة يف التسعينيات هو 

الرئيس بيل كلينتون الدميقراطي . ثم إن التحول يف أية سياسة خارجية لدولة بحجم ومكانة 

 سيستغرق زمنا طويال . –بفرض حدوثه  –الواليات املتحدة 

 أن التحول سيرتجم عىل شكل تعاون أكرب مع العامل ، وسلوك أقل إنعزالية وإنفراداً بالقرار غري

، وكان بوش قد بدأ هذه الخطوة بعد نتائج حرب العراق ، فسياسة واشنطن املتوقعة يف 

املنطقة هي عودة إىل سياسة الحرب الباردة وقد ترتجم يف محاولة إلحتواء النفوذ اإليراين 

مع إيران ، ولكن كيف ستترصف طهران مع أصدقاء الروس ؟!  ألن الصفقة مع  ومن يقف

أمريكا تعني التخيل عنهم ، فاملرحلة غامضة ، وستشهد تحالفات جديدة ، ولكن املؤكد أن 

 إيران ستكسب سنتني قبل إنتخابات الرئاسة ، لربنامجها ولنفوذها اإلقليمي .

 

سة الوكيل واإلعتامد عىل التوازنات اإلقليمية كرتجمة وحسب بعض اآلراء فإنها ستعود إىل سيا

لصعود قوى إقليمية يف مختلف أنحاء العامل . لكن األمر يتطلب أكرث من خسارة إنتخابات ، 

 بل يتطلب إسرتاتيجية جديدة للواليات املتحدة تجيد التعامل مع العامل .   
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 ويف نفس العدد

 الـدهـابعنوان : رغــد تـسـتـعد لـخـالفـة و 

 مـالـكـي وإعـدام صـدام !

يف موازاة ذلك توقف املراقبون عند ردود الفعل املتحفظة وشبه املعادية التي ظهرت يف 

الشارع العراقي عرب مظاهرات تأييد ضئيلة العدد أو من األحزاب السنية التي أكتفى 

مل تتوقف الهجامت معظمها بالتهديد بالتخيل عن املصالحة الوطنية والعملية السياسية حال 

 ضد املناطق السنية واإلنضامم إىل املقاومة .

 

ذلك عزز شبهات املراقبني بصفقة ما عىل رأس صدام و" توافق " عىل اإلنتهاء من هذه 

الحقبة ساهمت حكومة املاليك يف هذا األمر ، فكان الفتا أن املاليك دعا إىل إعدام صدام 

الحكم .. وقبل يوم واحد من صدور الحكم أطلق  حسني قبل أيام من تحديد موعد إستالمه

املاليك دعوته إىل العراقيني للهدوء عند التعبري فرحتهم ، وبعدها سارع املاليك إىل التاكيد عىل 

أن صدام حسني سيعدم قبل نهاية العام يف وقت مل تكن قد بدأت جلسات محكمة 

ن العراقي يسمح لهذه بفرتة غري اإلستئناف للتمييز يف الحكم ، وعىل الرغم من أن القانو 

محددة لتأكيد حكم اإلعدام أو نقضه إال أن الحكومة العراقية بدت وكأنها إتخذت قرارها 

السيايس بإعدام صدام ومل يبق سوى موعد التنفيذ ، قبل نهاية العام أو يف كانون الثاين أو يف 

دور حكم إعدام شباط ، وكانت هذه الحكومة بالذات قد كشفت بعد يوم واحد من ص

صدام عن مرشوع قانون جاهز إلعادة االعتبار آلالف البعثيني والسامح لهم بالعودة إىل 

وظائفهم ولكن ليس بينهم أعىل الكوادر ، وحرص مدير هيئة إجتثاث البعث عىل الالمي عىل 

 تأكيد أن الحزب سيظل ممنوعا
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العرض " يف نظر  –ذه " الدعوة وأن من يستمر يف اإلنتامء إليه سيعترب إرهابيا ، وعكست ه 

إيرانية لإللتفاف عىل املفاوضات  –األمرييك ومحاولة شيعية -املراقبني استمرار الخالف الشيعي

األمريكية مع املقاومة السنية ورفضا لها ، ولوحظ أن هذا " العرض الشيعي " تزامن مع 

عراق بعدما تحقق هدف هجمة إيرانية مفاجئة يف إتجاه دعوة األمريكيني للتفاوض حول ال

طهران بإصدار اإلعدام عىل صدام ، وهو حكم يعتربه املراقبون فرصة تاريخية إليران إلكامل 

 سنية . –تعزيز مواقعها يف العراق وقطع الطريق عىل أية صفقة أمريكية 

 

والواقع أن العديد من املراقبني تجاوزوا برسعة التوقيت الذي أختاره بوش إلصدار حكم 

ام عىل صدام واعتربوه جزءا من صفقة يجري اإلعداد لها مع السنة والبعثيني اإلعد

 والصداميني وهو ما يرفضه اإليرانيون وحلفانهم يف العراق وما زالوا يتخوفون منه .

فرأس صدام ومصريه كانا دامئا ضمن املقايضات التي تقرضها واشنطن عىل املقاومة ، كام 

للشيعة وإيران ، ولهذا يعترب مرشوع إعادة البعثيني مقابل ضمت التهديدات التي تلوح بها 

املقاومة ، عرضا إيرانيا منافسا لألمريكيني ومؤثرا عىل إستمرار مخاوف الشيعة من صفقة 

مبارشة بني السنة واألمريكيني ومن لجوء واشنطن إىل إستخدام إعدام صدام كورقة مقايضة ، 

ني يف املرحلة القادمة ، ويبدو واضحا أن حكم وهذا ما يدفع إىل استمرار لغز صدام حس

اإلعدام قد استهدف رضب أكرث من عصفور عراقي بحجر واحد لكن تنفيذ اإلعدام سيظل مثل 

الحكم مرتبطا بقرار سيايس وحسابات سياسية أمريكية قد تقود إىل اإلعدام كام قد تقود إىل 

املرحلة املقبلة من املحاكمة إىل تاجيله اىل أجل غري مسمى أو تحويله إىل مؤبد أو نقل 

الخارج وهو ما عاد يراهن عليه صدام حسني الذي استعاد دعواته إىل العفو واملصالحة 

 والتسامح وعدم اإلنتقام من األمريكيني فيام تسعى طهران إىل ترسيع اإلعدام .
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دام أو لكن املطلعني عىل تعقيدات الوضع العراقي يستبعدون أن يغري حكم اإلعدام عىل ص

إعدامه شيئا عىل األرض لسبب بسيط وهو أن " عملية إعدام " العراق قد بلغت حدا يجعل 

من شبه املستحيل إنقاذه ، وبغض النظر عن مصري صدام حسني يبدو أن العقدة هي يف 

مصري العراق وصعوبة املصالحة الوطنية التي زادتها عملية الحكم األخرية تعقيدا ، فاملحاكمة 

يف ظل املعادلة القامئة زادت من إحساس السنة باإلذالل والتهميش ومخاوفهم من األخرية 

املطالع اإليرانية والشيعية التي ما زالت عىل تشددها بالنسبة للعفو الشامل ورفض التوازن 

ولزيادة حصة السنة من النفط إىل أكرث من عرشين يف املائة ، ويخىش خبري أورويب يف 

قود محاكمة صدام ليس فقط إىل ترسيع الحرب األهلية بل دفع السنة الشؤون العراقية أن ت

إىل الدخول يف لعبة التقسيم والفيدرالية ، ويتوقع هذا الخبري أن تشهد املرحلة املقبلة ، 

بإعدام صدام أو بدونه ، تصعيدا يف عمليات التطهري والفرز املذهبي وبشكل خاص يف بغداد 

دفع السنة إىل القبول بالحكم الذايت كأمر واقع وإختيار " زعيم  وكركوك ، مبا يفتح الباب أمام

سني " لتسليم هذه املنطقة ورمبا لخوض معركة إستعادة كركوك ، كمخرج وحيد لحصول 

 السنة عىل منطقة نفطية لهم .

والالفت أن هذه التوقعات تبدو بدورها متشامئة من إستمرار حكومة املاليك حتى نهاية 

يتسنى لزعيم حزب الدعوة " اإلنتقام " من صدام عن مجازر الدجيل التي العام أو حتى 

 جرت عىل خليفة محاولة اإلغتيال التي نفذها هذا الحزب ،
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ويضيف هذا الخبري : قد يكون صدام إنتهى أو أن واشنطن قد قررت وضع حد نهايئ لحكمه  

ية إنتهت أو أن واشنطن قبل إتخاذ قرار اإلنسحاب التدريجي لكن من غري املؤكد أن الصدام

مل تعد تبحث عن شبيه لصدام قد يحكم العراق مبجلس هؤالء الضباط الثالثة ، أو عىل األقل 

بواحد منهم يف األقليم السني ... إال إذا فرضت هزمية بوش يف اإلنتخابات األخرية خيارات 

إلقرتاحات التي أخرى وهي ال تدعو يف أي حال إىل التفانل بالنسبة للمطلعني عىل حقيقة ا

 سيقدمها فريق جيمس بيكر وإحتامالت نجاح تنفيذها عىل األرض .  
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 ونرشت الوطن العريب

 بعنوان شيعة العراق ... فصائل متناحرة !

 

ثالثة أسباب لإلقتتال الشيعي بالعراق : السياسة األمريكية التي عمقت الطائفية ... والنفوذ 

 للقومية الفارسية .. والنزاع عىل النفط املرسوق! اإليراين الذي استباح دم الرافضية 

يبدو أن الالعبني األساسيني يف العراق قد تحالفا أال يرتكاه قبل أن تنفسخ أركان الدولة 

القومية الواحدة ، قبل أيام أصدر مركز التقدم األمرييك لألبحاث يف واشنطن تقريرا أعترب فيه 

هلية ، وجاء يف تقرير املركز أن العراق يخوض اآلن أن الرصاع بالعراق أصبح أسوا من حرب أ 

ما ال يقل عن أربعة رصاعات تهدد باملزيد من الخروج عن السيطرة ،والنزعات األربعة 

املختلفة التي وردت يف التقرير هي الحرب املذهبية بني السنة والشيعة يف وسط العراق 

الشيعي  –واألكراد ، والرصاع الشيعي  ،والتمرد السني يف الغرب ، والتوتر العرقي بني العرب

يف الجنوب ، وإذا كانت الرصاعات الثالثة األوىل مفهومة وإذا كانت مرفوضة فإن تقاتل 

أصحاب املذهب الشيعي هو الغريب ، " الوطن العريب " تبحث يف األسباب التي أدت إىل 

 ذلك والتي تلخصت يف كلمتني ، إليران وأمريكا!
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عد عودته من رحلة رسية إىل العراق أن إيران ستعمد إىل إثارة شقاق مسؤول أمرييك ذكر ب

واسع بني الشيعة هناك إن هي مل تفلح يف تجنيدهم ضمن مخططاتها التي تهدف إىل جعلهم 

وقودا يف حربها مع املجتمع الدويل بشأن ملفها النووي ، ورمبا تكون الرنية صائبة لكنها ال 

ؤولية إشعال الحروب األهلية يف العراق ، ذلك أن الخطط التي تعفي اإلدارة األمريكية من مس

تدعمها الواليات املتحدة إلنشاء مناطق تتمتع بحكم ذايت وتستفيد بشكل غري متساو من 

الرثوة النفطية تهدد بإشعال رصاع أكرب بني الفصائل الشيعية املتنافسة ميكن أن يحول العنف 

روب عىل اإلطالق ، وهذا ما أكده أيضا عدد من الفوضوي القائم بالفعل إىل أقذر الح

املسؤولني بقولهم إن خطط إجراء اإلنتخابات املحلية العام القادم قبل التشكيل املحتمل 

سيدفع بتلك الرصاعات عىل السلطة إىل الواجهة من  1222ألقاليم فيدرالية جديدة يف عام 

 أجل الحصول عىل جانب من السلطة .

ئتالف العراقي املوحد أنه ال ميكن القول إنه لن يكون هناك قتال ، يف وقد ذكر مسؤول باإل 

بعض املناطق قد يصبح األمر مروعا ، نعم سيحاول زعامء كل الفصائل تجنب وقوع معركة 

ولكن ال ميكن حساب يشء بأي درجة من الدقة يف العراق ، كام أن بعض العنارص املارقة يف 

 مصادرنا الخاصة إىل أن الرصاع الذي بدأ اآلن بني الفصائل أي حزب قد تبدأ الحرب ! ، وتشري

الشيعية كان من أجل السيطرة عىل حقول النفط يف البرصة واملؤسسات الدينية يف النجف ، 

فلم يعد رسا النفوذ الواسع والكبري للميليشيات الشيعية يف الجنوب العراقي ، حيث يتقاسم 

اسة عبد العزيز الحكيم وجناحه العسكري فليق بدر هذا النفوذ كل من املجلس األعىل برئ

وحزب الدعوة اإلسالمية الذي ينتمي إليه نوري املاليك رئيس الحكومة ، وحزب الفضيلة 

 املرتبط مبقتدى الصدر وميليشياته العسكرية 
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" جيش املهدي " ، ووصل األمر بهذه امليليشيات أن تتقاتل فيام بينها حول بسط النفوذ ومن 

له عوائد النفط املرسوق ! ، وقد ذكرت صحيفة لوس أجليس تاميز األمريكية أن السبب تكون 

الرئييس وراء التصفية والقتل والتنافس هو السيطرة عىل تجارة النفط العراقي املرسوق التي 

أصبحت رابحة بعد اإلحتالل ، وقدر مسؤول حكومي قيمة البرتول املهرب واملـــنـــهــــوب 

 بحوايل 

 من الناتج الوطني العراقي !  % 12ليارات دوالر أمرييك ، أي ما يعادل م 4

 تنافر شيعي 

إذن قد يبدو شيعة العراق من الخارج مجموعة متجانسة ولكن عند النظر إليهم من الداخل 

يتبني أنهم يشكلون تركيبة معقدة وغاضبة من التنافس عىل املال والسلطة ، وهذا التنافر 

ء الشيعي الداخيل أنتج مظاهر وصورا كثرية من التناقضات واإلضطرابات التي الشديد يف البنا

تزيد وترسخ من تبعية الكيانات الشيعية لألطراف الخارجية ، بحيث يحق لنا القول إن شيعة 

العراق إمنا ينفذون يف األساس أجندات تلك األطراف ، وحتى هدف إقامة دولة شيعية 

لشيعة مرشوعهم القومي يكتنفه الغموض سواء ذلك يف إمكانية مستقلة الذي يعتربه أغلبية ا

تنفيذه أو القدرة عىل حاميته يف حال تحققه ، مع اعتبار أن العقبة األوىل يف طريق نجاح 

هذا املرشوع هم الشيعة أنفسهم قبل غريهم . ونظريا فإن شيعة العراق جزء أسايس من 

ا إىل الشيعة املعروفة منذ القدم يف الخريطة الشعب العراقي ينتمون عرقا إىل العرب ومذهب

 السياسية اإلسالمية . 
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 خـــــاتـــــمـــــة

 

أنهيت كتايب هذا املتواضع مبينا سرية الرئيس الراحل الشهيد صدام حسني وحاولت أن أخترص 

بقدر املستطاع وليكون هذا الكتاب مرجعا لدى األجيال القادمة لكتاب حوت صفحاته جزء 

ريخ العراق والنضال القومي العريب ودور الرئيس صدام يف هذا النضال ويف التطور من تا

 والبناء الذي عمله وقدمه ملصلحة شعب العراق والعرب جميعا . 

وما كان يجب أن تكون هكذا نهاية هذا الرجل البطل الذي عاش بطال واستشهد بطال وليكن 

 ألجيالنا عربة يف مقاومة الغزاة والطامعني . 

 

 

 

 

 املؤلف  

 

 

 

 إنـــــــتـــــــــهــــــــــــــــــى
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